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Sammanfattning 

Arbetslivet är i ständig förändring. Från att ha gått från ett Sverige där en stor del av befolkningen har 

arbetat fysiskt inom industrisektorn kan det idag sägas att det krävs mer personligt engagemang av 

medarbetarna. Denna studie är en fallstudie som ger ett exempel på en organisation som, genom att 

införa ett artistkoncept, kan presentera för sina medarbetare vad som förväntas av dem i arbetet. 

Organisationen är Parks and Resorts Scandinavia AB och syftet med denna studie är att studera hur deras 

rekryteringschefer gör för att vid nyrekryteringar presentera vad det innebär att arbeta för ett företag med 

ett artistkoncept samt hur detta synliggörs genom rekryteringsprocessens olika delar. Studien bygger på 

en kvalitativ forskningsmetod med en kombination av datainsamlingsmetoder såsom text- och 

innehållsanalys, observation samt intervjuer. Den teori som använts är Arlie Hochschilds (1983) teori om 

Emotional labor. De slutsatser som kan dras från denna studie är att Parks and Resorts arbete med 

emotional labor, att de anställda ska utstråla vissa känslor och sälja en upplevelse, verkar spela en stor 

roll för deras verksamhet och att det beteende personalen uppvisar kan bidra till deras intäkter och 

resultat. Parks and Resorts har utvecklat utförliga och tydliga strategier för att få artistkonceptet att nå 

fram till sina anställda, redan i rekryteringsprocessen. Rekryteringscheferna kan ses som den yttersta och 

viktigaste länken i detta och använder sig dagligen av artistkonceptet i sitt arbete. 

 

Nyckelord 

Emotional labor, rekrytering, upplevelse- och nöjesbranschen 
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Förord 

 

Vi vill ge ett stort tack till Parks and Resorts Scandinavia AB och framförallt till rekryteringscheferna Ida 

Einarsson och Liza Axén. Tack för att ni har bidragit med er tid och ert stöd och för att ni alltid funnits 

till hands för att svara på våra frågor och funderingar. Ni har i stor utsträckning bidragit till studiens 

resultat. Till sist vill vi ge ett tack till vår handledare Lisa Salmonsson som varit både hjälpsam och 

engagerad genom hela uppsatsarbetet.  

Cornelia Rognli & Sofie Östedt 

Uppsala 2014  
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1. Inledning 
 

Denna uppsats har utförts i form av en fallstudie, där vi valt att fördjupa oss i ett fenomen hos en vald 

organisation. Följande avsnitt kommer att inledas med en bakgrund kring den organisation och det 

fenomen som denna uppsats syftar till att undersöka, varför detta är intressant samt vilka frågor det har 

väckt. Därefter presenteras studiens syfte och frågeställningar. Inledningen avslutas med en presentation 

kring uppsatsens fortsatta disposition.  

1.1 Bakgrund 

Arbetets karaktär är i ständig förändring i vårt samhälle. Från att en stor del av vår befolkning varit 

verksamma inom industrisektorn där det fysiska arbetet har dominerat går vi mot ett arbetsliv som kräver 

mer av individen än fysisk ansträngning. Idag behöver företagen snarare anställa hjärnor istället för 

armar. Det är kompetensen i företaget som gör skillnad och i och med globaliseringen kan svenska 

företag idag hitta arbetskraft och inspiration från världens alla hörn. Detta innebär också att kunderna på 

marknaden har ett större antal organisationer att välja på när de ska köpa sin vara/tjänst. Företag måste i 

större utsträckning sticka ut och det räcker inte bara med att sälja en vara och/eller en tjänst genom att 

fokusera på produkten (Albinsson och Geterud 2013). På så sätt handlar det också om hur personalen 

säljer denna vara/tjänst, det är bland annat detta som kan avgöra hur årets resultaträkning kommer att se 

ut. Att ge service kan idag innebära att det krävs något mer av personalen än att endast vara artiga och 

trevliga, de anställda kan behöva leverera något mer i sitt säljarbete - exempelvis en känsla. Denna 

fallstudie kommer studera hur en organisation har valt att använda sig av medarbetarnas känslor för att 

bedriva sin verksamhet. 

Parks and Resorts Scandinavia AB är en relativt ung koncern som bildades i början av 2000-talet med 

utgångspunkt från Kolmården och Vildmarkshotellet. Strax därefter köptes även Skara Sommarland och 

Gröna Lund in i koncernen. År 2006 fick Parks and Resorts nya ägare och efter det så har även Aquaria 

och Furuvik tillkommit in i koncernen (Axén, Liza; rekryteringsansvarig vid Parks and Resorts 

Scandinavia AB. 2014. Frukostseminarium 26 mars).  

Parks and Resorts marknadsför sig som nordens ledande upplevelse- och nöjesparkskoncern. De har 

cirka tre miljoner besökare i sina parker varje år, varav Gröna Lund står för cirka hälften, och de omsätter 

årligen cirka en miljard kronor. Säsongen för Parks and Resorts parker är mycket kort, som exempel har 

Skara Sommarland öppet 69 dagar per år medan Gröna Lund har öppet från april till september. Det är i 

princip endast under denna tid organisationen får in alla sina intäkter. Parks and Resorts uppger att det är 

centralt för dem att de bjuder på helhetsupplevelser i världsklass, varje dag de håller öppet. De har en 

värdegrund som består av följande byggstenar; effektivitet, säkerhet, omtanke och upplevelse. Hand i 

hand med detta går deras artistkoncept, där de ser varje anställd som en artist (Axén, Liza; 

rekryteringsansvarig vid Parks and Resorts Scandinavia AB. 2014. Frukostseminarium 26 mars). 

Parks and Resorts har en stor mängd sökande till sina säsongstjänster varje år. När så många 

nyanställningar ska ske under ett par få månader kan det krävas en välgenomtänkt och omfattande 

rekryteringsprocess. Parks and Resorts personalarbete har blivit mycket uppmärksammat, då bland annat 

Gröna Lund AB vunnit utmärkelsen “Årets HR-innovatör 2010” (Parks and Resorts Scandinavia AB, 
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2014). Parks and Resorts rekryteringschefer uppger att för att kunna hantera det stora antalet sökande och 

säkerställa att de anställer “rätt” personer har de tagit hjälp av artistkonceptet och de tittar inte på de 

sökandes CV förrän i det sista steget av rekryteringsprocessen. Antalet sökande, att använda sig av ett 

artistkoncept samt att de inte tittar på personens CV förrän i slutfasen är alla aspekter som gör att Parks 

and Resorts rekryteringsarbete utmärker sig. Tidigare erfarenhet spelar mindre roll och på gruppaudition, 

det sista steget i rekryteringen, utgår rekryterarna från de sökandes personlighet och hur de väljer att 

uttrycka sig. Artistkonceptet innebär bland annat att de kallar sina medarbetare för artister och istället för 

att de får ett passerkort till personalutrymmet får de ett backstagepass till logen. Varje morgon innan 

Gröna Lund öppnar rekommenderas medarbetarna att spegla sig i den helkroppsspegel som finns i logen 

för att påminna sig om att föreställningen snart ska börja. Det delas också ut en del priser till de anställda 

under säsongen. Parks and Resorts medarbetare utser exempelvis månadens stjärna på parkerna och 

supernovor, vilka är de artister som gett extra bra service under säsongen. De avslutar varje säsong med 

en stjärngala där bland annat priser till dessa medarbetare delas ut (Gröna Lund AB, 2014; Einarsson, 

Ida; rekryteringsansvarig vid Parks and Resorts Scandinavia AB. 2014. Frukostseminarium 26 mars; 

Kärre, 2012). Enligt Parks and Resorts rekryteringschefer ska de anställda förutom att sälja en tjänst 

och/eller en vara också leverera en känsla och en upplevelse av världsklass till sina gäster och 

artistkonceptet kan ses som en del i detta. Genom att kalla de anställda för artister, arbetsplatserna för 

scener och sina kunder för sin publik så vill Parks and Resorts säkerställa att de anställda vet vad som 

förväntas av dem när säsongen börjar (Einarsson, Ida; rekryteringsansvarig vid Parks and Resorts 

Scandinavia AB. 2014. Frukostseminarium 26 mars).  

På Parks and Resorts arbetar cirka 350 personer när parkerna hålls stängda. Under säsong uppgår siffran 

för anställda till cirka 2 500. Inför varje säsong får Parks and Resorts Scandinavia AB in cirka 20 000 

ansökningar till sina nöjesparker. Alla ansökningar behandlas genom att den sökande först får fylla i ett 

formulär med ett antal frågor via hemsidan. Uppfyller denne grundkraven följer ett situationsanpassat 

servicetest som är framtaget för att spegla typiska händelser som de anställda kan ställas inför när de 

jobbar en säsong hos Parks and Resorts. De personer som får högst poäng på detta test blir inbjudna till 

att delta i den sista delen i rekryteringsprocessen, en gruppaudition. Vid denna tidpunkt återstår cirka 2 

200 personer och det är i denna sista del som Parks and Resorts träffar sina sökande personligen för 

första gången. Det är även i denna del som rekryterarna tittar på de sökandes CV för första gången 

(Einarsson, Ida; rekryteringsansvarig vid Parks and Resorts Scandinavia AB. 2014. Frukostseminarium 

26 mars).  

Att anställa medarbetare genom att premiera önskvärda egenskaper framför meriter och tidigare 

erfarenhet, kan ses som kontroversiellt. Med tanke på en samhällelig diskussion kring diskriminering i 

arbetslivet och vikten av att i urvalet välja de sökande som har bäst meriter, kan Parks and Resorts sätt att 

öppet rekrytera “rätt” personlighet före erfarenhet ses som provocerande. Trots att flera andra 

organisationer idag öppet skriver i deras rekryteringsannonser att personlighet väger tungt så kan den 

rådande normen uppfattas som att man bjuder in de mest kompetenta ansökanden till en eventuell 

intervju. Man väljer att granska personernas CV innan man träffar dem och det är sedan vid intervjun 

som det görs en bedömning om den sökande har “rätt” personlighet för jobbet. Att Parks and Resorts 

väljer att titta på CV:et allra sist i processen, vilket kan ses mest som en formalitet, skulle alltså kunna 

uppfattas som ovanligt.  
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Parks and Resorts rekryteringsprocess för säsongsanställda består som tidigare nämnt av ett antal 

delmoment. Då de har ett så stort fokus på att hitta "rätt personligheter med rätt engagemang" vill vi veta 

hur detta egentligen går till. De nämner även att de förväntningar de har på sina säsongsanställda ska 

framgå redan i de sökandes första kontakt med företaget (Axén, Liza; rekryteringsansvarig vid Parks and 

Resorts Scandinavia AB. 2014. Frukostseminarium 26 mars). Frågor vi initialt ställde oss var; vad är det 

Parks and Resorts letar efter, vem är rätt person för jobbet? Finns det vissa personlighetsdrag de letar 

efter i testet och i gruppaudition? Och hur vet rekryteringscheferna att det är rätt person de till slut 

anställer? Detta ledde sedan fram till frågan; hur presenteras/implementeras förväntningarna genom 

artistkonceptet redan i rekryteringsprocessen? 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att studera artistkonceptet inom Parks and Resort och belysa detta från ett 

emotional labor perspektiv. För att avgränsa vår studie har vi valt att studera artistkonceptet i en av 

många processer inom organisationen nämligen rekryteringsprocessen för säsongsanställda. Det vi 

funderade på initialt var hur Parks and Resorts rekryteringschefer gör för att vid nyrekryteringar 

presentera vad det innebär att arbeta för ett företag med ett artistkoncept? Varje år anställer de cirka 2 

200 personer till parkerna inför säsongen, och endast cirka hälften av dessa är återvändare från tidigare 

år. Att det är en så stor del nyanställningar varje år kan göra att det blir extra viktigt att implementera 

artistkonceptet tidigt i processen och det är en av anledningarna till att vi val att studera just detta. 

Rekryteringsprocessen startar i januari och i slutet av april öppnar vissa av parkerna. Då ska de 

nyanställda enligt Parks and Resorts veta vad som förväntas av en “artist” och hur de gör för att leverera 

en känsla och upplevelse av världsklass.  

Våra frågeställningar är: 

Hur synliggörs artistkonceptet genom de olika delarna av rekryteringsprocessen? 

Vilka strategier använder Parks and Resorts rekryteringschefer sig av för att synliggöra artistkonceptet? 

1.3 Uppsatsens disposition 

I föregående kapitel gavs en inledande bakgrund till det forskningsområde vi har valt att studera. Där 

presenterades även vårt syfte och våra frågeställningar samt en utförligare presentation av fältet. I 

nästkommande kapitel, kapitel två, kommer den teoretiska och begreppsliga referensramen vi valt att 

använda oss av att presenteras. Denna är Arlie Hochschilds (1983) Emotional Labor. Då mycket av vår 

kartläggning av tidigare forskning utgår från teorin har vi valt att lägga detta efter teorikapitlet. Tidigare 

forskning utgör därmed kapitel tre. Under kapitel fyra, metodkapitlet, går vi in på hur vi har gått tillväga 

under vår datainsamling samt vilka metodologiska val vi har behövt göra och varför. I kapitel fem finns 

studiens resultat och analys presenterat utifrån olika teman. Här kommer vi att kartlägga vad 

artistkonceptet är, hur det syns i rekryteringsprocessen, hur en artist hos Parks and Resorts ska vara samt 

hur artistkonceptet syns i praktiken. Slutligen kommer vi i kapitel sex ge en avslutande diskussion där vi 

summerar studiens resultat genom att besvara vårt syfte och våra frågeställningar. Här kommer vi även 

att reflektera över de metodval vi gjort och hur detta kan relateras till studiens resultat. Slutligen kommer 

vi att presentera en slutsats för studien samt implikationer för vidare forskning inom ämnet.  
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2. Teoretisk och begreppslig referensram 

I detta teoriavsnitt kommer den process som Arlie Russell Hochschild (1983) benämner som emotional 

labor att presenteras. Denna process introducerades och är central i hennes bok “The Managed Heart; 

Commercialization of Human Feelings”. Vi kommer därför fortsättningsvis att benämna denna teori för 

Emotional labor. Vi kommer börja med att gå igenom teorin i stora drag och även redogöra för den 

forskning som teorin bygger på. Därefter kommer vi att fokusera på de delar i teorin som vi anser är 

mest relevanta för vår studie. Avslutningsvis motiverar vi vårt val av teori. 

Hochschilds (1983) teori, Emotional labor, har utvecklats under hennes år av forskning under 70- och 

80-talet. Teorin handlar om hur arbetsgivare använder de anställdas känslor i arbetet för att förmedla en 

viss känsla inför kunden (Hochschild 1983, 12-15). Arbetets karaktär på 1800-talet och tidigt 1900-tal 

var till största del fysiskt. Det som krävdes av medarbetarna var fysisk ansträngning och det var vanligt 

att man arbetade inom industrisektorn. Man skulle även kunna säga att detta arbete även innebar en viss 

del psykisk och mental ansträngning då exempelvis förmannen alltid skulle vara beredd på förutsedda 

händelser, som exempelvis slagsmål eller brand. Men Hochschild (1983) menar att många yrken numera 

kräver mycket mer än så. Enligt henne finns det inte bara två typer av arbeten, det fysiska och det 

mentala, utan det finns också en tredje form som hon benämner emotional labor. Begreppet förklaras 

med att medarbetarna ibland kan behöva uppvisa och sälja en känsla och en upplevelse inför kunden. 

Detta kan göras både genom ansiktsuttryck och kroppsspråk för att visa upp ett önskvärt och kontrollerat 

yttre. Det skulle kunna liknas med ett slags skådespel menar Hochschild (1983), där den anställde kan 

behöva utstråla en känsla i arbetet utan att nödvändigtvis känna med den (Ibid, 6f).  

2.1 Feeling rules 

Hochschild (1983) menar också att det finns regler i samhället kring hur man ska känna i vissa 

situationer, en norm som berättar hur man bör känna. Dessa regler kallas feeling rules och kan definieras 

som känslomässiga regler (Hochschild 1983, 56f). Hon tar upp ett exempel där en brud bör känna att 

bröllopsdagen är den lyckligaste dagen i hennes liv, hon ska både vara glad och ta bröllopet på allvar. 

Detta är de feeling rules som finns kring bröllop. Om bruden då skulle känna en viss tvekan och inte 

lyckas identifiera sig med dessa känslor av lycka och allvar fullt ut kan det kännas som ett stort 

misslyckande när glappet mellan de känslomässiga regler som finns och hennes inre känslor är för stort 

(Hochschild 1983, 61). De senaste åren har det gjorts en utveckling av Hochschilds (1983) begrepp 

feeling rules där det i forskning istället talas om display rules. Denna utveckling innebär att 

organisationen kan sätta upp känslomässiga regler för hur personalen bör känna. Men man kan aldrig 

med säkerhet veta hur individerna verkligen känner utan kan endast styra över det observerbara, därmed 

blir det display rules man talar om (Gardner et al 2009, Humphrey 2012). Detta begrepp utvecklas 

ytterligare under den del av uppsatsen som presenterar tidigare forskning men vi har valt att integrera 

detta begrepp även i teorin. Detta då vi anser att utvecklingen av begreppet feeling rules till display rules 

med fördel kan användas när det pratas om hur organisationer vill att deras anställda ska känna.  
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2.2 Surface acting och Deep acting 

Hochschild (1983) menar att alla människor utför skådespeleri i någon form i sitt arbete och att det finns 

två typer av skådespeleri, det ytliga och det djupa; surface acting och deep acting. Ett ytligt skådespeleri, 

surface acting, sker när en individ försöker uppvisa en känsla utan att egentligen känna den inom sig. 

Vid ett djupare skådespeleri, deep acting, anpassar personen sitt inre efter situationen så att känslan 

verkligen förmedlas inifrån och ut (Hochschild 1983, 35ff). I senare studier har begreppet deep acting 

utvecklats till något som benämns som genuine emotions. Det handlar i det senare begreppet om att 

individen kan uppvisa de känslor som den verkligen känner inom sig och därmed inte använder sig av 

acting i någon form (Ashforth och Humphrey 1993, Gardner et al 2009, Humphrey 2012). Detta begrepp 

utvecklas även under tidigare forskning men vi har valt att även använda detta i vår teorin då vi anser att 

genuine emotions kompletterar de andra två begreppen då det ibland kanske inte handlar om acting.   

Deep acting kan enligt Hochschild (1983) möjliggöras då instruktioner och tips från ledare eller 

framstående personer högre upp i organisationen kan uppfattas som order när de når lägre delar inom 

hierarkin. De anställda tar det som sägs på stort allvar då det kommer från någon med en högre position 

än de själva. Därför är de mer benägna att lyssna och lyda då de tolkar "ordern" som en del av sina 

arbetsuppgifter. Maktförhållandet gör att den anställde i det här fallet "lurar" sitt inre att känna det som 

den tror att den bör känna (Hochschild 1983, 52). Organisationer kan också använda sig av auktoriteter 

för att få sina anställda att förmedla en mer positiv djupare känsla genom att exempelvis göra dem 

tacksamma och genom att få dem att känna sig utvalda. Att få de anställda att förmedla rätt typ av känsla 

kan, på samma sätt som fysisk arbetskraft, ses som en tillgång för organisationen. Detta då känslan och 

upplevelsen kan vara avgörande för om kunderna kommer att återkomma till företaget igen (Ibid, 55).  

För att kunna följa emotional labor ut i arbetslivet och för att belysa hur kraven på emotional labor kan 

se ut valde Hochschild (1983) att göra en fallstudie på flygbolaget Delta Airlines (Hochschild 1983, 13-

14). Denna organisation valdes då Delta ansåg sig ha en högre kvalitet på sin service än andra flygbolag 

och de hade även blivit högt rankade av sina kunder gällande servicen. Datainsamlingen bestod av 

flertalet observationer på Delta och av medarbetarna när de inte befann sig på arbetet, men även av ett 

stort antal intervjuer med medarbetare på olika positioner i företaget. Det utfördes även en 

kompletterande studie där Hochschild (1983) observerade flera steg i rekryteringen av flygvärdinnor på 

Pan American Airways. Slutligen utfördes ett 30-tal intervjuer med flygvärdinnor från flera olika 

amerikanska flygbolag (Ibid, 15-17). Dessa omfattande studier visade att fenomenet emotional labor 

kunde appliceras och synas inom många organisationer, samt att det kunde användas för att förklara 

många situationer och känslor. Hochschild (1983) beskriver tre samhälleliga system där emotional labor 

förekommer; i det privata, i den offentliga framsidan och i den offentliga baksidan. De två sista beskriver 

Hochschild som organisationens “toe and heel” (Hochschild 1983, 16). 

2.3 Organisationens toe och heel 

Alla organisationer har enligt Hochschild (1983) "a toe and a heel". Man kan dela upp organisationen i 

dess huvudsakliga funktioner där "the toe", den synliga funktionen, står för att leverera bra service och 

"the heel", den bakomliggande funktionen, tar betalt för servicen och ansvarar för organisationens 

intäkter. Emotional labor visar sig i dessa två funktioner på olika sätt. I den synliga funktionen, the toe, 

förväntas de anställda vara vänliga och tillmötesgående mot kunderna medan anställda inom den 
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bakomliggande funktionen, the heel, som exempelvis ansvarar för organisationens ekonomiska tillgångar 

ska uppvisa en mer bestämd och seriös sida av känsloarbetet (Hochschild 1983, 137f). Beroende på 

vilken funktion man söker jobb inom menar Hochschild (1983) att det är en fördel om organisationen 

påvisar vilken känsla som förväntas av de anställda redan under introduktionsutbildningen. På så sätt kan 

organisationen forma dem till lämpliga arbetare redan i inledningsfasen (Ibid, 98f).  

2.4 Implementering av emotional labor 

Det finns enligt Hochschild (1983) flera sätt för företag att implementera emotional labor. Hon tar ett 

exempel från sin studie med flygvärdinnorna där de redan innan anställningsintervjun fick ta del av en 

broschyr. I denna broschyr nämndes det bland annat att de ansökande borde uppvisa ett lojalt uttryck, ha 

ett vänligt leende och använda sig av ögonkontakt på ett välavvägt sätt under intervjun och sedan vidare 

in i jobbet. Hochschild (1983) menar att många företag använder sig av, som en del i 

rekryteringsprocessen, att först studera den ansökandes yttre, hur de beter sig, för att eventuellt senare 

bjuda in denne till en gruppintervju. Där testas dennes sociala förmågor för att kunna utläsa om den 

sökande passar för jobbet. Enligt hennes studie så använder sig flygbolaget Pan Am av ett sådant test. 

Rekryteraren vid företaget kallade nämligen in en grupp sökande i ett rum och sa; “Medan jag går 

igenom era ansökningar så kan ni ta ett par minuter att lära känna personen brevid er”. Det uppstod en 

livlig diskussion och efter ett par minuter annonserade rekryteraren att hon suttit och betraktat dem alla 

under samtalet och att detta hade varit ett test på deras sociala förmågor. De som hade lyckats bra med att 

lära känna sin granne och få denne att känna sig avslappnad gick vidare i processen (Hochschild 1983, 

96). 

Ur dessa ovannämnda studier såg Hochschild (1983) också hur ett av flygbolagen använde sig av 

praktikanter för att implementera emotional labor. Flygbolaget förberedde praktikanterna inför hur 

arbetet skulle komma att vara och formade dem till önskvärda och lämpliga medarbetare. De praktikanter 

de ville anställa valdes därefter ut efter hur bra de agerade utan att uppvisa den eventuella ansträngning 

som eventuellt låg bakom agerandet. Vid upplärningsperioden kunde Hochschild (1983) sedan se att 

praktikanterna accepterade de krav som ställdes på dem och att de var medvetna om att de lätt kunde bli 

utbytta ifall de inte gjorde det (Hochschild 1983, 98f). De anställda på flygbolaget utbildades i att kunna 

hantera sina känslor, stress och eventuella otrevliga kunder. Allt för att kunna säkerställa att emotional 

labor användes på ett korrekt sätt av medarbetarna. Under utbildningen gavs förslag på olika typer av 

strategier som de anställda kan använda sig av då de känner av oönskade känslor, så som irritation eller 

ilska. För de företag där emotional labor kan vara avgörande för affärsverksamhetens framgång är det 

enligt Hochschild (1983) viktigt för arbetsgivarna att kunna kontrollera att implementeringen av 

emotional labor upprätthålls även efter utbildningen. Det finns flera effektiva sätt att göra detta på och ett 

av dem är att använda sig av kundenkäter och undersökningar. Kunderna får då ta del av vilken typ av 

bemötande de kan förvänta sig från de anställda och de uppges rapportera om de inte blivit bemötta på 

detta sätt. På så sätt kan arbetsgivarna försäkra sig om att deras anställda använder sig av önskvärt 

emotional labor i sitt dagliga arbete (Ibid, 113f). 

2.5 Motivering av teorival 

I vår studie har vi valt att fokusera på Hochschilds (1983) teori emotional labor då vi anser att denna 
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teori kan användas för att förklara och svara på det vi avser att undersöka. Emotional labor handlar om 

att medarbetarna ska sälja en känsla och att detta kan vara viktigt för organisationens överlevnad. Det 

företag vi valt att studera, Parks and Resorts, beskriver sig själva som en upplevelse- och nöjeskoncern 

(Einarsson, Ida; rekryteringsansvarig vid Parks and Resorts Scandinavia AB. 2014. Frukostseminarium 

26 mars). Detta innebär att deras främsta mål med verksamheten är att sälja en upplevelse och en känsla 

och till detta behövs personalen. Att kalla sina anställda för “artister” vilket kan förknippas med känslor 

och personlighetsdrag som att man är utåtriktad, glad och kan bjuda på sig själv skulle kunna visa på hur 

emotional labor kan användas i praktiken. Hochschild (1983) ger i sin teori exempel på hur företag 

använder sig av emotional labor vid nyanställningar och detta är vad vi kommer att studera gällande 

Parks and Resorts rekryteringsprocess.   

 

3. Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer vi att fokusera på och presentera de delar inom forskningen som vi finner mest 

relevanta för vår egna studie. Vi har valt att söka forskning inom teorin emotional labor, inom 

rekrytering samt om det gjorts någon annan forskning på nöjesfält och organisationer inom upplevelse- 

och nöjesbranschen. Inledningsvis framställs en kort presentation kring delar av den forskning som 

bedrivits kring emotional labor med fokus på medarbetarnas perspektiv och upplevelser. Därefter 

kommer vi att gå in på emotional labor utifrån arbetsgivarnas perspektiv, med fokus på rekrytering. Det 

är just det senare perspektivet som vi finner mest relevant för vår studie och huvuddelen av detta kapitel 

kommer därför att ligga på detta. 

3.1 Medarbetarnas perspektiv 

Sedan 1983, då Hochschilds teori publicerades i hennes bok The Managed Heart: Commercialization of 

Human Feelings, har det genomförts mycket studier inom ämnet. Vid en första sökning kunde vi hitta en 

mängd olika studier som utförts på varierande branscher och yrken där begrepp som feeling rules, 

surface- och deep acting är centrala (Karabanow 1999, Bellas 1999, Lopez 2006, Hyun Jeong 2008, 

Zhang och Weihong 2008). Fokus i dessa studier ligger på att förklara och beskriva strategier för hur 

emotional labor kan användas, hur medarbetarna upplever detta samt vad det kan få för konsekvenser för 

dessa individer. 

En studie av Ashforth och Humphrey (1993) visar att vissa konsekvenser av emotional labor beror på 

personens sociala och personliga identitet. Organisationer som använder sig av emotional labor kan sätta 

psykisk press på de anställda då dessa måste identifiera sig med servicerollen. Detta kan leda till stress 

och känslomässiga "kostnader" i individens identifikation om denne inte har de rätta psykiska 

kvalifikationerna för att klara av att hantera de känslomässiga kraven arbetet med emotional labor kan ge 

(Ashforth och Humphrey 1993).  

Även ledare kan behöva använda sig av emotional labor i sitt ledarskap för att stötta och motivera 

personal. Här kan vi se att forskare använder sig av en förlängning av Hoshschilds begrepp deep acting 

och surface acting där de pratar om genuine emotions. Detta handlar om hur individen verkligen känner 

vissa känslor inom sig och därmed inte använder sig av acting (Ashforth och Humphrey 1993, Gardner et 
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al 2009, Humphrey 2012). Forskare har också gjort en utveckling av Hochschilds begrepp feeling rules 

och utökat detta med display rules, de känslomässiga regler som organisationen vill att sina anställda ska 

känna/uppvisa. Organisationen kan dock endast styra över individernas observerbara beteenden och 

kommer aldrig med säkerhet veta vad individerna känner inom sig (Gardner et al 2009, Humphrey 2012). 

En ledare som har genuine emotions som ligger i linje med organisationens display rules anses vara de 

mest effektiva ledarna. Det saknas dock empiriska studier som kan styrka detta antagande (Gardner et al 

2009). Just i ledarskapsforskningen har man också kommit fram till att vissa ledarskapsstilar har lättare 

att använda sig av emotional labor i sitt ledarskap. Exempel på dessa var karismatiska, utvecklande, 

uppgiftsorienterade och pragmatiska ledare (Humphrey 2012). 

Forskning pekar på att fenomenet emotional labor både kan ha en positiv och negativ korrelation med 

arbetstillfredsställelse. Detta visar en kvantitativ studie baserad på enkätsvar från medarbetare på två 

större bolag i Nordvästra stillahavsregionen. De som inte upplevde sig ha någon autonomi, eller 

självbestämmande i sina arbetsuppgifter upplevde större emotionell utmattning än de som upplevde sig 

ha viss autonomi. Studiens resultat visar på att om man administrerar arbetet efter strikta rutiner 

tillsammans med en kontroll av emotional labor kan detta ha negativa effekter på medarbetarna. Det är 

förutsättningarna och förhållandena hos arbetet som styr ifall emotional labor har en negativ eller positiv 

effekt på arbetarna (Wharton 1993). 

3.2 Arbetsgivarnas perspektiv 

3.2.1 Forskning på nöjes- och upplevelsesbranschen 

När vi sökte efter annan forskning som bedrivits på nöjesfält så hittade vi Alan Brymans studie om 

fenomenet Disneyization. Det som Bryman vill göra är att sätta en beteckning på Disneyization och 

förklara vad det egentligen står för, då tidigare studier har fokuserat mer på delar av fenomenet (Bryman 

1999). Brymans studie anser vi kan vara av intresse för vår egen studie då den fokuserar på Walt Disneys 

nöjesparker vilka är verksamma inom samma bransch som Parks and Resorts Scandinavia AB. 

Fenomenet Disneyization kan ses som ett komplement till George Ritzers koncept McDonaldization med 

dess fyra delar: effektivitet, kalkylerbarhet, förutsägbarhet och kontroll (Ritzer 2013). Även denna 

modell innefattas av fyra olika aspekter: 

1. Theming- Organisationen, i detta fall Disney, använder sig av ett övergripande tema för att skapa en 

helhet hos organistionen och dess parker.   

2. Dedifferentiation of consumption- Organisationen ökar sin försäljning genom att exempelvis erbjuda 

sina gäster närliggande hotell och restauranger för att få dem att stanna längre i anslutning till parken. Ett 

annat exempel är att strategiskt placera ut butiker där kunderna måste gå igenom dessa för att komma till 

nästa gata/del av nöjesfältet.  

3. Merchandising- Organisationen satsar på varumärkeslicensiering där de använder sig av copyright på 

bilder och logotyper och licensierar sina egna produkter.  
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4. Emotional labour- Organisationen vill kontrollera hur personalen ser på sig själva och hur de känner 

när de är på jobbet. En typisk Disneyanställd ler alltid och använder sig av ett typiskt "Disney-

vokabulär", upplärd på deras egna Disney University (Bryman 1999).  

3.2.2 Emotional labor i serviceyrken 

När vi sökte efter vilken forskning som utförts på emotional labor i serviceyrken fann vi bland annat en 

fallstudie av intresse. Studien har utförts av Robin Leidner (1999) vid organisationerna McDonalds och 

Combined Insurancy Company. I artikeln Emotional labor of service work diskuterar hon sitt resultat 

från studien”Fast food fast talk, service work and the routinization of everyday life” i förhållande till 

emotional labor. Studien hon utförde avsåg att undersöka hur arbetsgivare i serviceyrken arbetar för att 

styra och reglera sina arbetare inom alla aspekter, såsom arbetsuppgifter, kläder, attityd, humör med 

mera. Hon har utfört deltagande observationer på McDonalds och på Combined Insurancy Company, 

samt intervjuat ledare, arbetare och utbildare inom dessa organisationer (Leidner 1993). Med stöd från 

Hochschilds (1983) teori kring emotional labor förklarar hon i sin artikel från 1999 hur och varför 

förmågan att kunna hantera och reglera medarbetarnas känslor är avgörande för arbetsgivarna inom 

serviceyrken. Den arbetsgrupp som studerats, och kräver tydlig reglering av emotional labor, definieras 

som interaktiva servicearbeten; jobb som kräver att arbetarna interagerar direkt med kunder eller klienter 

oavsett ekonomisk sektor. Leidner (1999) menar att när arbetsgivarna anser att kvaliteten på 

medarbetarnas emotional labor är avgörande för organisationens resultat krävs reglering av detta. En del 

arbetsgivare är övertygade om att deras arbetare själva kan producera rätt typ av emotional labor då de 

väldigt omsorgsfullt har valt ut arbetare som de tror kan göra detta. Dessa arbetsgivare väljer att bygga in 

procedurer i det vardagliga arbetet som möjliggör för passande beteenden och känslor att framträda 

(Leidner 1999). 

Leidner (1999) visade på att arbetarna på McDonalds i större utsträckning ägande sig åt Hochschilds 

(1983) begrepp surface acting, alltså att de får lov att känna vad de vill på insidan så länge de visar upp 

rätt bild och känslor inför kunderna. Däremot var medarbetarna på Combined Insurancy Company 

tvungna att tillämpa deep acting, med mer genuint engagemang och en entusiasm i deras arbete. Leidner 

(1999) beskriver också fyra olika sätt på vilket arbetsgivarna kan reglera arbetarnas emotional labor; 

genom selektion av rätt typ av arbetare, initial träning och indoktrinering, att designa system och rutiner 

som guidar arbetarna samt via övervakning och kontroll (Leidner 1999).  

I Barbara Guteks studie The Dynamics of Service: Reflections on the Changing Nature of 

Customer/Provider Interactions delar hon in servicearbete i två kategorier; relationer och möten. I en del 

serviceyrken är det relationerna som är avgörande, alltså att de anställda träffar samma person om och 

om igen och bygger upp ett förtroende mellan medarbetaren och kunden. Vid möten varierar däremot 

både medarbetaren och kunden varje gång och det uppstår därför inte en bestående relation dem emellan. 

Dessa möten kännetecknas av att vara snabba och effektiva, man inte räknar med att träffa den andra 

personen igen (Gutek 1995). Även hennes studie kan vara av relevans för denna uppsats då den 

organisation vi kommer att undersöka och det arbete som säsongspersonalen utför tillhör den typ av 

servicearbete som definieras som möten.  
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3.2.3 Rekrytering & Emotional labor  

Den enda svenska studien vi kunde hitta inom rekrytering och emotional labor var Kristina Abialas 

avhandling Säljande samspel som publicerades 2000. Studien syftar till att undersöka vad som händer i 

servicemöten, vilken typ av interaktion som sker samt att öka förståelsen och kartlägga de förutsättningar 

och konsekvenser som finns inom servicearbeten (Abiala 2000). Det vi finner mest intressant, och 

kommer att gå in på närmare, är den del där författaren undersöker rekrytering av social förmåga. 

Individers subjektiva upplevelse av interaktivt servicearbete kommer vi därför inte att gå in på närmare i 

denna text.  

Abiala (2000) har i denna studie gjort en metodtriangulering. Hon inledde med att göra 14 kvalitativa 

intervjuer med servicearbetare inom privat sektor, därefter en analys av 235 rekryteringsannonser, nio 

intervjuer med rekrytering- och utbildningsansvariga samt en deltagande observation. Slutligen gjorde 

hon en enkätstudie på 871 personer som byggde på de inledande kvalitativa intervjuerna (Abiala 2000). 

Abiala (2000) vill bland annat undersöka vilka som blir anställda till tjänster inom interaktivt 

servicearbete och hur viktig den egna personligheten är för denna typ av arbete. Vem anses vara rätt 

person för jobbet och är detta något medfött eller något arbetsgivarna kan och vill träna upp? Resultatet 

av intervjuerna med representanter från arbetsgivare var att personliga egenskaper och social kompetens 

hos en person är det viktigaste. Det kunde handla om människor som var människoinriktade, positiva, 

stresståliga och hade "skinn på näsan". I en bransch kunde det också vara viktigt att den sökande visade 

att denne bryr sig om sitt utseende. Intervjupersonerna trodde också att dessa egenskaper var något de 

sökande personerna hade med sig från början, att man skulle vara född till att arbeta med människor. 

Kraven på tidigare erfarenheter inom yrket skiljde sig åt mellan de olika branscher som Abiala (2000) har 

undersökt. I restaurangbranschen var det exempelvis viktigt att personen hade arbetat inom området 

tidigare (Abiala 2000). 

De personliga egenskaper, inom interaktivt servicearbete, som är önskvärda utifrån de 

rekryteringsannonser hon studerade var bland annat att de sökande skulle vara utåtriktade, gilla att träffa 

människor och kommunicera, ha humor samt att vara bra på problemlösning. Andra önskvärda 

egenskaper var bland annat att de skulle ha ett starkt inre driv då arbetsuppgifterna ofta handlar om 

försäljning, de skulle vara resultatinriktade och öppna för nya utmaningar. Med detta följde även 

ansvarsfullhet, självdisciplin och god arbetsmoral. Sammantaget för annonser inom kund- och 

försäljningsarbete kunde Abiala (2000) se både "mjuka" önskvärda egenskaper, så som vänlighet och en 

vilja att tjäna kunden, samt egenskaper som skulle kunna definieras som “hårdare”. Exempel på det 

senare var förmågan att till varje pris kunna övertala kunden. Dessa två olika sidor, den mjuka och den 

hårda, kan enligt författaren ses som varandras motsatser. Det kan vara svårt att hitta någon som är 

genuint intresserad av att tjäna människor och dessutom agerar som "en hungrig varg" (Abiala 2000). 

Utifrån denna kartläggning kan vi se att det finns mycket få svenska studier över hur organisationer 

rekryterar med hjälp av emotional labor. Vi hoppas att denna fallstudie ska kunna bidra till den svenska 

forskningen kring emotional labor, samt visa ett exempel på hur en organisation inom nöjesbranschen 

använder sig av detta vid rekryteringar.  



UPPSALA UNIVERSITET        Att anställa artister som skapar upplevelser i världsklass 15 (49) 

 

   

 

 

4. Metod 

Detta avsnitt inleds med en presentation av den ansats vi har valt att använda oss av i vår studie. 

Därefter kommer materialet och datainsamlingen att presenteras ingående innan vi går vidare till att 

presentera hur detta material har analyserats. Vidare behandlas validiteten och reliabiliteten i 

förhållande till studien och slutligen presenteras de etiska överväganden som gjorts.  

4.1 Ansats 

Denna studie utgår från en kvalitativ ansats där vi avser att få en djupare förståelse till ett visst fenomen, i 

detta fall Parks and Resorts arbete med artistkonceptet i rekryteringsprocessen. Patrik Aspers (2011) 

definierar en kvalitativ ansats som att den ifrågasätter förgivettagna antaganden genom att närma sig 

fältet, för att på sätt kunna förstå det som studeras (Aspers 2011, 14). Med detta som utgångspunkt har vi 

valt en etnografisk ansats, där fokus ligger på social interaktion och mellanmänskliga relationer (Ibid, 

21). En etnografisk studie syftar till att förstå aktörernas mening och skapa en förklaring vilken uttrycks i 

vetenskaplig teori. Det handlar om att närma sig och förstå fältet för att på så sätt närma sig en förklaring 

(Ibid, 13f). Det är denna typ av förklaring som är intressant vid en etnografisk ansats, alltså en förklaring 

som utgår ifrån deltagarnas upplevelse. Vi har också försökt närma oss en hermeneutisk ansats vid 

insamlandet av materialet, framförallt vid observationen (Ibid, 127). Denna ansats beskrivs ytterligare i 

avsnittet kring material. 

Studien är av subjektivistisk karaktär där forskarna måste förstå aktörernas uppfattningar och mening för 

att förstå de handlingar och aktiviteter som utförs (Aspers 2011, 29). Vid ett subjektivistiskt synsätt är det 

viktigt att forskaren utgår ifrån välvillighetsprincipen. Denna princip sätter förutsättningar för hur 

forskaren ska tolka de personer denne möter på fältet. Det innebär att en tolkning endast kan ske under 

antagandet att de utsagor, beteende och berättelser som presenteras för forskaren kommer från personer 

som är vettiga, logiska och rationella. Utan denna välvilja menar Aspers att det är omöjligt att förstå 

någon annan. Forskaren utgår således från första personens auktoritet, alltså att den som berättar vet vad 

denne tänker (Ibid, 45).   

Anledningen till varför vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod är för att få en djupare 

förståelse kring varför Parks and Resorts har valt att satsa på ett artistkoncept samt hur organisationen 

arbetar med detta koncept genom hela rekryteringsprocessen. För att närma oss denna förståelse har vi 

valt att delta vid ett frukostseminarium och en gruppaudition där Parks and Resorts rekryteringschefer 

har varit närvarande. Vi har även genomgått rekryteringsprocessens två första delar, grundkravsdelen och 

servicetestet och analyserat dess innehåll. Slutligen har vi gjort intervjuer med rekryteringscheferna för 

att få en djupare insikt till det vi har kunnat observera i den tidigare materialinsamlingen. 

Datainsamlingmetoderna kommer att presenteras mer ingående under följande avsnitt.  

4.2 Material 

Under datainsamlingen har vi som tidigare nämnts valt att använda oss av olika metoder för att samla in 

vårt material. Vi har använt oss både av primär- och sekundärmaterial (Aspers 2011, 203). 

Primärmaterialet består av deltagande vid ett frukostseminarium, en observation och två intervjuer, 

medan sekundärmaterialet består av två texter hämtade från Parks and Resorts och Gröna Lunds 
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hemsida. Vi började med att göra en förstudie där vi analyserade de två texterna. Huvudstudien bestod av 

ett frukostseminarium, där rekryteringscheferna hos Parks and Resorts gav oss bakomliggande 

information om fältet, en observation av en gruppaudition, en analys av grundkravsdelen och 

servicetestet, samt två intervjuer med rekryteringscheferna. Datainsamlingen för huvudstudien kan ses 

som en tvåstegsprocess där de första delarna, frukostseminariet, observationen och analysen av 

grundkravsdelen och servicetestet, kan ses som underlag för de frågor vi ställde vid intervjuerna. 

Observationsstudien samt intervjuerna utfördes vid Parks and Resorts huvudkontor vid Gröna Lund i 

Stockholm och frukostseminariet hölls tillsammans med Cut-e som är det företag som har tagit fram 

servicetestet åt Parks and Resorts. Datainsamlingsmetoderna kommer att presenteras mer ingående under 

följande avsnitt.  

Denna studie är en fallstudie med fokus på en specifik organisation. Organisationen och dess informanter 

studeras på grund av deras insikt i och tillämpning av fenomenet som vi vill undersöka, det vill säga hur 

Parks and Resorts i rekryteringen implementerar artistkonceptet hos de arbetssökande.  

4.2.1 Förstudien  

För att närma oss fältet och få en inblick i organisationens handlingar och aktiviteter inledde vi med att 

göra en förstudie som baserade sig på två texter hämtade från Gröna Lunds hemsida och Parks and 

Resorts personaltidning. Här väcktes vårt intresse kring hur Parks and Resorts och Gröna Lunds personal 

väljer att uttrycka sig och vi fick också möjlighet att testa den teori vi valt att arbeta med, Hochschilds 

(1983) Emotional labor. 

Anledningen till att vi valde att göra en textanalys var att vi inte hade fått tillgång till fältet ännu. Då vi 

valt att studera rekryteringsprocessen utifrån organisationens perspektiv så ville vi dessutom inte riskera 

att göra en testintervju med någon av rekryteringscheferna som då eventuellt inte skulle vilja ställa upp 

på ytterligare en intervju senare. Det fanns inte heller någon liknande organisation som vi kunde få 

tillgång till med så kort varsel.  

4.2.2 Frukostseminariet, observationsstudien och analysen av grundkravsdelen och servicetestet 

För att inleda vår huvudstudie besökte vi ett fruktostseminarium som Parks and Resorts höll tillsammans 

med företaget Cut-e i Stockholm. Cut-e är det företag som har tagit fram servicetestet som utgör den 

andra delen i Parks and Resorts rekryteringsprocess. Den del av frukostseminariet som hölls av Parks and 

Resorts rekryteringschefer innehöll information kring organisationen i stort samt hur 

rekryteringsprocessen går till. Det är endast denna del av seminariet som vi har använt oss av i denna 

studie. Den del Cut-e höll i handlade om tekniken kring hur de tagit fram testet samt hur de har samlat 

information kring vad det skulle komma att innehålla. Denna information var inget vi ansåg vara av 

relevans för vår studie och vi kommer därför inte att gå in närmare på detta. Seminariet gav oss mycket 

grundläggande information om Parks and Resorts och har varit till stor användning inför den fortsatta 

datainsamlingen. Eftersom det var rekryteringcheferna som höll i seminariet kunde vi redan då observera 

hur de presenterade och reproducerade artistkonceptet. Detta var också vår första kontakt med 

organisationen och efter seminariet fick vi kontakt med rekryteringscheferna som senare skulle komma 

att bli våra informanter.  



UPPSALA UNIVERSITET        Att anställa artister som skapar upplevelser i världsklass 17 (49) 

 

   

 

 

Den observationsstudie vi har valt att göra vid en av Parks and Resorts gruppauditions är en 

deltagarobservation där graden av deltagande kan ses som till fall, d.v.s. när forskarna en kortare 

tidsperiod observerar den sociala interaktion som sker på fältet (Rosengren och Arvidson 2002, 166). Då 

det inte fanns möjlighet att smälta in i miljön i form av sökande till en tjänst, upplevde vi det nödvändigt 

att göra på det här sättet. Den gruppaudition vi deltog vid hölls på Gröna Lund och avsåg att rekrytera 

endast till den parken. Därför är innehållet och de iakttagelser vi gjort vid observationen till stor del 

riktade till Gröna Lunds verksamhet.  

Eftersom vi främst är intresserade av rekryteringscheferna och deras arbete, inte av deltagarnas 

upplevelse i första hand, fokuserade vi på detta när vi gjorde våra fältanteckningar. Innan observationen 

skulle äga rum lade vi ner tid på att utforma en bra observationsguide (se bilaga). Vi började med att 

skriva ner våra frågeställningar för denna studie, detta för att vi skulle kunna gå tillbaka och se över detta 

under de olika delarna av gruppauditionen för att inte tappa fokus. Vi skrev också upp ett antal koder 

som vi skulle fokusera på. Exempel på detta var vad rekryteraren säger till deltagarna, vilket kroppsspråk 

som används, om det uttrycks några speciella känslor som vi kan se/känna av, hur rummet ser ut och om 

deltagarna verkar ha tagit till sig artistkonceptet. Vårt största fokus låg alltså på rekryteraren och hur 

denne reproducerade artistkonceptet i sin roll, hur denne förkroppsligar konceptet och inte bara att den 

säger hur de anställda ska vara. Vid detta tillfälle observerades en av rekryterarna, nämligen 

rekryteringschef Ida Einarsson och hennes arbete under gruppaudition. För att se om artistkonceptet hade 

gått fram, om deltagarna hade tagit det till sig, fick vi här även fokusera på deras deltagande, vad och hur 

de svarade på vissa frågor. Vi fokuserade dock inte på deltagarna individuellt utan mer på gruppen av 

deltagare som helhet. Det vi kunde observera öppnade för nya frågor inför de kommande intervjuerna 

och våra fältanteckningar användes som stöd inför den intervjuguide som utformades. I pauserna mellan 

gruppauditionens olika delar fick vi tillfälle att göra informella intervjuer med Ida. Här motiverade hon 

bland annat varför hon sa och gjorde på ett visst sätt samt hur hon tänkte kring deltagarna.  

Vid observationen använde vi oss delvis av en hermeneutisk strategi. Eftersom en gruppaudition är 

indelad i flera olika delar, som exempelvis en presentation och ett antal olika övningar, blev det naturligt 

för oss att dela upp vår observation på samma sätt. Det blev alltså ett antal strukturerade delar medan 

pauserna mellan de olika delarna var mer ostrukturerade. Genom att dela upp observationen i delar på 

detta sätt kunde vi hålla oss mer fokuserade och koncentrerade under en längre tid och vi fick i pauserna 

tillfälle att ställa frågor samt möjlighet till återhämtning och reflektion. Detta är något som kan höja 

kvaliteten på fältanteckningarna. När en hermeneutisk strategi används på detta sätt kan sedan de delar 

som observeras relateras till den information som forskaren har om helheten kring processen (Aspers 

2011, 127). På så sätt kunde vi relatera denna del, gruppaudition, till processens helhet, alltså 

rekryteringsprocessen, för att förstå det vi observerat. Detta kan också underlätta för vidare analys av 

materialet (Ibid, 127).  

Efter kontakt med rekryteringscheferna hos Parks and Resorts fick vi tillgång till att göra de första två 

delarna i rekryteringsprocessen, grundkravsdelen och servicetestet. Här gjordes en analys av dess 

innehåll såsom typ av frågor och layout där huvudfokus låg på att hitta kopplingar till artistkonceptet och 

hur/om det syntes. Delar av analysen användes sedan som underlag inför de kommande intervjuerna med 

rekryteringscheferna.  
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4.2.3 Intervjustudien 

Nästa del av datainsamlingen bestod av två intervjuer med de båda rekryteringscheferna. Dessa var;  

Informant 1: Ida Einarsson. Rekryteringschef vid Parks and Resorts Scandinavia AB. Ida har en 

kandidatexamen från Örebro universitet där folkhälsa var hennes huvudämne. Hon har dock alltid varit 

intresserad av personalarbete och riktade sina valbara kurser och fördjupningsarbeten mot personal och 

arbetsliv. Innan hon började arbeta som rekryterare på Gröna Lund 2008 arbetade hon med 

personalfrågor på Idre fjäll. Under hennes tid hos Parks and Resorts och Gröna Lund har hon arbetat som 

rekryterare, utbildningschef, HR-koordinator och för närvarande som rekryteringschef.  

Informant 2: Liza Axén. Rekryteringschef vid Parks and Resorts Scandinavia AB. Liza började sin 

karriär inom turismbranschen där hon arbetade som bland annat reseledare och servicechef på olika 

destinationer. I fem säsonger arbetade hon utomlands innan hon bestämde sig för att flytta hem till 

Sverige och studera till personalvetare. Under studietiden arbetade hon extra hos Fritidsresor och genom 

Academic Work och direkt efter sin examen 2010 fick hon jobb hos Parks and Resorts som rekryterare. 

Därfter tog hon över artistservice, där Parks and Resorts möter sina medarbetare under säsongerna. Efter 

en tid som mammaledig kom hon tillbaka till organisationen och fick sin nuvarande tjänst som 

rekryteringschef.  

Då vi avsåg att studera hur Parks and Resorts arbetar med att implementera artistkonceptet under 

rekryteringsprocessen ville vi att frågorna vi ställde skulle vara relativt öppna. Valet föll på 

semistrukturerade intervjuer där vi som forskare hade ett antal tydliga frågor att utgå ifrån men beroende 

på vad våra informanter svarade så hade vi möjlighet att följa upp dessa svar med improviserade 

följdfrågor. Vi såg det även som viktigt att ha vissa teman på frågorna då det annars kan vara lätt att 

sväva iväg från det vi egentligen vill undersöka, vår frågeställning (Aspers 2011, 143). En intervjuguide 

utformades och skickades till informanterna dagen innan intervjun skulle äga rum (se bilaga). 

Intervjuguiden bestod, förutom information kring vårt tillvägagångssätt, av ett antal frågeområden där 

huvudfrågorna var relativt öppna medan eventuella underfrågor var mer riktade om intervjupersonen 

skulle tendera att sväva iväg i sina svar. Intervjun började med att intervjupersonen fick berätta om sig 

själv och sin yrkesroll innan vi snävade in frågorna till att mer handla om artistkonceptet och de olika 

delarna i rekryteringsprocessen. Delar av frågorna i intervjuguiden grundades, som tidigare nämnts, på 

studiens tidigare genomförda datainsamlingsmetoder.  

Vi är medvetna om att det i en andra intervju kan ge en viss informationsmättnad, d.v.s. det finns inget 

mer att säga i frågan, då dessa personer har liknande arbetsuppgifter och eventuellt skulle svara samma 

sak på våra frågor (Rosengren och Arvidson 2002, 124). Detta är ytterligare en anledning till varför vi 

valt att ställa relativt öppna frågor där informanterna själva får chansen att berätta och där de inte styrs 

lika mycket av våra frågor. Båda personerna är också relevanta då de har en ständig kontakt med 

ledningen samt även ansvarar för de olika delarna i rekryteringsprocessen. 

Det kan vara av värde att här också motivera vårt val till att använda oss av endast två informanter. Då 

det är de rekryteringsansvarigas agerande och strategier som står i fokus för denna studie så var de två 

rekryeringscheferna ett naturligt val inför datainsamlingen. Under rekryteringsprocessen använder de sig 
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av medhjälpare som agerar som tillfälliga rekryterare under den tid då rekryteringsprocessen är mycket 

krävande. Dessa medhjälpare ansågs dock inte ha någon insikt i eller ansvar över de strategier som 

användes då dessa vanligen sitter på andra funktioner inom koncernen. Förutom hur artistkonceptet syns 

rent visuellt och terminologiskt genom de olika delarna i rekryteringsprocessen är det alltså hur 

rekryteringscheferna förkroppsligar och förmedlar artistkonceptet i mötet med de arbetssökande som är 

av vikt i denna studie. Därför har fokus riktats mot dessa två informanter. 

4.3 Analys 

Vi har valt att koda vårt material med hjälp av marginalmetoden med färgpennor (Aspers 2011, 185ff). 

Det är en metod där man använder sig av ett kodschema där varje kod representerar en viss färg. Ett 

exempel är att vid kodning av flera intervjuer använda sig av de grundläggande koderna Man och Kvinna 

där Man representerar färgen röd medan Kvinna är blå. Varje gång det är en Man som säger något 

markeras detta med färgen röd och för Kvinna med färgen blå. Detta kan sedan användas till att relativt 

enkelt och överskådligt finna mönster i när och hur koderna förekommer. En fördel kan vara att använda 

sig av memos när man analyserar. Memos fungerar som ett slags sammanfattning av forskarens egna 

tolkningar. Dessa bör utföras medan analysen pågår för att forskaren ska kunna strukturera sina tankar 

(Ibid, 167). Då vi sedan tidigare nämnt att vi försökt närma oss en hermeneutisk ansats när det gäller 

insamling av material fortsätter detta även in i analysen. Detta innebär att vi i kodningen väljer att koda 

de olika delarna av materialet för att sedan försöka identifiera mönster i dessa delar och samla dem för att 

kunna få ett helhetsperspektiv (Ibid, 127).  

4.3.1 Förstudien, grundkravsdelen och servicetestet 

Vid kodning och analys av förstudiens material valde vi att använda oss av en induktiv ansats. Detta 

innebär att leta efter koder och mönster förutsättningslöst i materialet som sedan, efter att mönster 

identifierats, försöker kopplas till en vald teori. Vid den första kodningen rekommenderas denna typ av 

ansats då den är mer öppen. Detta är fördelaktigt för forskaren då denne befinner sig i en inledande fas av 

arbetet och sällan har så god kunskap om eller förståelse för fältet (Aspers 2011, 169). Efter att vi hade 

hittat ett antal koder i texterna kunde vi sammanställa dessa till kategorier. Exempel på kategorier var 

Locka rätt personer till anställning och Att jobba på Parks and Resorts. Dessa kategorier analyserades 

sedan och kunde kopplas till den teori vi valt att arbeta med, Hochschilds (1983) Emotional labor. De 

kategorier som nämnts ovan kunde exempelvis kopplas till Hochschilds (1983) begrepp feeling rules. 

Förutom att förstudien gav oss grundläggande information kring fältet och hur de anställda vid Parks and 

Resorts ofta väljer att uttrycka sig så kunde vi också se att vår teori fungerade för att förklara det vi 

kunnat observera.  

Under analysen av de två första delarna i rekryteringsprocessen, grundkravsdelen och servicetestet 

fokuserade vi på att leta efter tecken på artistkonceptet. Då båda dessa delar är nätbaserade så skiljde sig 

analysmetoden något i denna del av datainsamlingen. Här låg fokus på att hitta artistkonceptet i form av 

layout och vokabulär i de olika frågorna för att kunna besvara en av våra frågeställningar. Då dessa delar 

är nätbaserade valde vi att inte utföra kodningen med hjälp av färgpennor. Här analyserade vi istället bild 

för bild tillsammans och förde anteckningar där vi kunde se att konceptet förekom. 

4.3.2 Frukostseminarium, observation & intervjuer 

Vid kodning och analys av frukostseminariet, observationen och intervjuerna, som har varit det 
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huvudsakliga materialet i vår studie, valdes en mer deduktiv ansats. Vid en deduktiv ansats identifieras 

koderna utifrån de teoretiska begrepp som är aktuella för studien. De teoretiska begreppen översätts till 

koder som sedan urskiljs i materialet. Vid huvudstudien är en deduktiv ansats att föredra framför en 

induktiv då man vid denna tidpunkt bör ha en tydlig teoretisk ram för att på sätt kunna begränsa och 

analysera sitt material på ett meningsfullt sätt (Aspers 2011, 168ff). Då vi under förstudien fick möjlighet 

att testa Hochschilds (1983) teori Emotional labor och såg att den kunde användas för att förklara det vi 

avsåg att undersöka, föll valet på att göra en mer deduktiv kodning under denna del av dataanalysen.  

Både vid frukostseminariet och vid observationsstudien använde vi oss av fältanteckningar. Dessa 

sammanställdes dagen efter genomförandet. Vi skrev rent våra anteckningar så att de var lätta att förstå 

och reflekterade tillsammans över saker som eventuellt varit oklara. Här hade vi också tillfälle att fylla i 

våra anteckningar medan minnet fortfarande var färskt. Avslutningsvis läste vi igenom varandras 

transkriberingar av fältanteckningarna för att se om det var något som den andre ville lägga till eller 

ansåg inte var korrekt återgett innan arbetet med kodningen och analysen inleddes enligt 

marginalmetoden med färgpennor.  

När vi genomfört intervjuerna var vi måna om att ta oss tid till att transkribera dem. Detta är en 

tidskrävande process som tar betydligt mycket längre tid än själva intervjun. Det är viktigt att göra 

transkriberingen inom snar framtid efter att intervjun genomförts då forskaren har lättare för att komma 

ihåg nyanser i informantens svar, kroppsspråk och andra saker som inte har kunnat antecknas eller 

kommit med på inspelningen (Aspers 2011, 159). Med detta i åtanke valde vi att transkribera 

intervjuerna dagen efter vi utfört dem. Vi valde att transkribera en intervju vardera med hjälp av 

inspelningarna och de anteckningar vi hade.  

Vid kodning med hjälp av marginalmetoden kunde vi identifiera ett antal teman/kategorier. Dessa var till 

en början rent deduktiva begrepp, tagna från Hochschilds (1983) teori Emotional labor. Exempel på 

dessa var feeling rules, a toe and a heel och surface and deep acting. Vid en djupare studie av materialet 

kunde vi identifiera andra kategorier som inte hörde till teorin men som vi inte kunde bortse ifrån. 

Exempel på dessa var artistord, presentation av organisationen och utbildning. Då vi har flera olika 

datainsamlingsmetoder så såg våra material väldigt olika ut, vilket gjorde att det tillkom fler och fler 

kategorier allt eftersom. Dessa kategorier delades sedan in i olika teman vilka sedan användes som 

indelning i vårt resultat- och analyskapitel.   

4.4 Validitet och reliabilitet 

Reliabilitet och validitet är alltid viktigt att behandla vid forskningsstudier. Det är dessa faktorer som 

bygger upp trovärdigheten i studien och avgör om de resultat som framkommit visar en rättvis bild av det 

som studerats. Det handlar helt enkelt om att försäkra sig om att vi studerar det vi ämnat studera 

(Rosengren och Arvidson 2002, 201ff).  

Våra frågeställningar berör Parks and Resorts rekryteringsprocess och riktar sig främst mot 

organisationens rekryteringschefer och hur de agerar för att förmedla artistkonceptet. Med tanke på att 

det är rekryteringschefernas tankar och agerande gällande artistkonceptet vi avser förstå och förklara har 

vi valt en etnografisk metod vid vår studie, detta för att uppnå en god validitet. För att ytterligare stärka 
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studiens validitet har vi använt oss av en observationsguide och en intervjuguide. Detta underlättar för att 

kunna upprätthålla en standardisering genom materialinsamlingen och bidrar till att vi inte svävar iväg i 

vare sig intervjufrågor eller i vårt fokus vid observationen (Rosengren och Arvidson 2002, 175). När vi 

skapade dessa guider så utgick vi från vårt syfte och de frågeställningar vi har och vi kan se att de frågor 

vi valde att ställa och det fokus vi hade vid observationsstudien gav svar på det vi avsåg att undersöka.  

När vi utförde intervjuerna hade vi sedan tidigare etablerat en kontakt och delat en upplevelse, i detta fall 

rekryteringsprocessens olika delar. Detta kan vara fördelaktigt eftersom det gör att forskaren tidigt i 

intervjun kan komma djupare in i ämnet och frågorna. Genom att använda oss av en tvåstegsprocess på 

detta sätt kan vi skapa en god validitet då vi får två informationskällor och minskar risken att missa något 

viktigt. Vi har även gjort ett aktivt val att intervjua två informanter vid samma enhet av organisationen 

för att kunna få så korrekta svar som möjligt på våra frågor och kunna jämföra informanternas svar med 

varandra, vilket bidrar till studiens reliabilitet.  

4.5 Etiska överväganden 

Anledningen till att vi valde att genomföra en deltagande observation när vi deltog vid gruppaudition var 

förutom praktiska skäl också på grund av etiska skäl. För att kunna genomföra en dold observationen 

skulle vi behöva låtsas söka en tjänst hos Parks and Resorts för att överhuvudtaget ha en chans till att få 

delta vid en gruppaudition. I detta fall skulle vi både behöva ta upp rekryterarnas tid och resurser samt 

eventuellt också en annan sökandes plats. Valet föll därför naturligt på att göra en deltagande observation 

istället.   

Enligt Vetenskapsrådets riktlinjer kring etik förberedde vi ett talmanus inför den observationsstudie vi 

skulle genomföra vid en av Parks and Resorts gruppauditions (se bilaga). Detta användes vid 

observationen där vi informerade om vilka vi var, var vi kom från, det vi avsåg att studera, hur studien 

skulle publiceras samt vilken deltagarnas uppgift i studien var. Vi kunde lova deltagarna anonymitet då 

vi inte skulle berätta vilken gruppaudition vi har studerat samt då vi inte skulle ta del av deras 

personuppgifter. Om de skulle användas i vår analys så skulle de alla få fiktiva namn och de skulle inte 

kunna identifieras ur materialet. Deltagarna informerades även om att deras deltagande i studien präglas 

av frivillighet och att de hade rätt att avbryta sitt deltagande närhelst de ville. Vi var dock noga med att 

motivera varför deras deltagande var av vikt och att resultatet enbart skulle komma att användas i 

forskningssyfte. Slutligen fick de ta del av våra kontaktuppgifter samt hur de får tag på den 

projektansvarige för uppsatsarbetet (Vetenskapsrådet, 2014).  

Liknande information gavs inför intervjuerna med rekryteringscheferna Ida och Liza (se bilaga). Förutom 

detta så inhämtade vi samtycke för att intervjuerna skulle spelas in samt informerade om att de när som 

helst kunde avbryta intervjun. Om de efter intervjun skulle komma på delar som de skulle vilja stryka ur 

intervjumaterialet så lovade vi att detta skulle tillgodoses (Vetenskapsrådet, 2014). Då Parks and Resorts 

endast har två rekryteringschefer så kunde vi varken ge dem anonymitet eller konfidentialitet och även 

detta var något vi såg till att informera om. För att ge våra informanter möjlighet att förbereda sig inför 

intervjun skickade vi ut vår intervjuguide så snabbt denna var färdigställd. Här hade de även möjlighet att 

säga ifrån om de inte ville besvara någon av frågorna. 
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5. Resultat och analys 

Under detta kapitel kommer förstudiens samt huvudstudiens resultat att presenteras och analyseras. 

Förstudiens resultat samt det frukostseminarium vi deltog vid kommer att presenteras som bakgrund då 

dessa delar av datainsamlingen var det som ledde fram till vårt syfte och frågeställningar. Därefter 

kommer artistkonceptet att presenteras samt hur detta syns genom de olika stegen i Parks and Resorts 

rekryteringsprocess. Kapitlet kommer till stor del att fokusera på den del av rekryteringsprocessen som 

kallas gruppaudition då det var där vi kunde uppfatta och se artistkonceptet tydligast. Slutligen kommer 

vi att presentera och analysera hur Parks and Resorts beskriver att de vill att deras anställda ska vara 

och hur artistkonceptet används praktiskt inom arbetet i parkerna. De citat som presenteras kommer 

nästintill uteslutande från rekryteringscheferna hos Parks and Resorts, Liza Axén och Ida Einarsson. 

Dessa personer är de som vi anser har störst insyn i rekryteringsprocessen och hur artistkonceptet 

används inom denna.  

5.1 Bakgrund 

I denna del kommer resultatet av den textanalys vi utförde i vår förstudie att redovisas. De två texter som 

har studerats är hämtade från Parks and Resorts och Gröna Lunds hemsida. Den första texten kommer 

från Gröna Lunds hemsida under fliken "jobb & om oss" medan den andra texten är ett reportage ur 

personaltidningen Green Room som finns tillgänglig via koncernens hemsida (Gröna Lund AB, 2014; 

Stridsman, 2013). Vidare presenteras vad som framkom på det frukostseminarium vi deltagit vid, som 

hölls av Parks and Resorts rekryteringschefer. Dessa två delar av studien har gett oss en förförståelse av 

fältet samt av Parks and Resorts arbete med artistkonceptet, en förförståelse som var nödvändig för de 

fortsatta delarna av studien. 

Den första texten vi studerade, från Gröna Lunds hemsida, kunde vi tydligt se riktar sig mot både 

allmänheten och mot potentiella nyanställda. I den del av texten som vände sig mot allmänheten och 

besökare lovade de att leva upp till vissa saker, de lockade sina besökare till att välja just Parks and 

Resorts. Ett exempel på detta är när rekryteringschef Liza Axén säger: 

“Vi vill att alla våra medarbetare ska leverera service i världsklass varje gång.” 

Detta citat förstår vi som att Parks and Resorts besökare kan ha höga förväntningar på deras personal när 

det kommer till service. Genom att exempelvis använda sig av ordet världsklass höjer de troligtvis 

besökarnas förväntningar. Del två av samma text behandlade önskvärda beteenden hos medarbetarna, hur 

de vill att de anställda ska vara på jobbet. Ett exempel är Liza Axéns uttalande: 

 

“Vi är övertygade om att en mångfald bland våra medarbetare ger oss bättre förutsättningar att ta hand 

om våra gäster och ge dem ett oförglömligt minne. När vi rekryterar till alla våra parker är det alltid rätt 

personlighet och rätt engagemang som sätts i första rummet.” 

I detta citat kan vi se ett legitimitetssträvande från Parks and Resorts sida då de vill ha en mångfald bland 

sina medarbetare. Liza Axén framhäver att de satsar på att anställa rätt personlighet och rätt engagemang, 

de sökanden som Parks and Resorts rekryterare lyckas urskilja detta hos är alltså de som uppvisar ett 
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önskvärt beteende. I samma text kunde vi också se kopplingen till artistkonceptet med olika ord och 

begrepp, till exempel så berättar Liza: 

 

“Har man klarat av de första urvalskriterierna på Grönans hemsida, bjuds man in för att delta i en 

kortare gruppaudition där man får berätta om sig själv, spela rollspel eller bjuda på ett litet 

scenframträdande.” 

Istället för att de sökande får komma på en gruppintervju blir de alltså inbjudna på en gruppaudition, 

förutom att berätta om sig själva får de även spela rollspel eller bjuda på ett litet scenframträdande. Parks 

and Resorts använder sig av en vokabulär som starkt kan förknippas med teater och nöjesbranschen och 

detta vokabulär verkar genomsyra denna del av rekryteringsprocessen. Både rollspelet och 

scenframträdandet kan tolkas som övningar där Parks and Resorts ser vilka som kommer att leverera 

artistrollen på bästa sätt under säsongen och på så sätt uppvisar det önskvärda beteende de vill ha hos 

sina anställda. 

 

I texten kunde vi se att Hochschilds (1983) resonemang kring emotional labor redan här etableras. Det 

lyfts fram att arbetet handlar om att sälja en känsla och upplevelse som passar kunden, de lovar att ta 

hand om sina gäster och ge dem ett oförglömligt minne. Vi kunde också se kopplingar till begreppet 

feeling rules, eller som det benämnts senare av andra forskare, display rules (Gardner et al 2009; 

Humphrey 2012). Feeling rules/display rules beskiver hur man bör vara, agera och vilka känslor man bör 

förmedla när man arbetar på Parks and Resorts. För att hitta de personer som kan anpassa sig och 

upprätthålla dessa feeling rules/display rules använder de sig i rekryteringen av bland annat 

gruppauditions och där de som erbjuds anställning är de som har "rätt personlighet och rätt engagemang". 

De feeling rules/display rules vi kan uppfatta från texten är att medarbetarna ska vara extroverta, 

utåtriktade och gilla att bjuda på sig själva. De ska förmedla en positiv känsla och kunna ge gästerna en 

rolig upplevelse.  

Den andra texten, från Parks and Resorts personaltidning Green Room, nummer 1-2013, handlar om 

rekryteringsprocessen och hur det är att arbeta för organisationen. Den innehåller både ren information 

kring hur arbetet kan gå till samt intervjuer med medarbetare och experter. De använder sig ständigt av 

ord som kan förknippas med artistkonceptet, så som stjärnor och gruppauditions och genom denna text 

framställs det som om konceptet genomsyrar Parks and Resorts och dess personal, och kanske främst 

säsongspersonalen. 

En del av texten uppfattade vi som att den riktades helt till potentiella nyanställda. Den handlade mycket 

om vad de sökande kan förvänta sig vid en anställning hos Parks and Resorts. Artistkonceptet syns i 

denna text tydligt då de exempelvis jämför en dag som anställd på en av Parks and Resorts parker med en 

popstjärnas konsert. Här har de intervjuat en utomstående person som har gett sitt uttalande, nämligen 

Pelle Lidell, tidigare jurymedlem i Idol. Han förklarar artisteriet som något som är oberoende av vilken 

plats man är verksam inom:  

“En artist måste på kort tid kunna förmedla en positiv bild av sig själv till människor de aldrig mött. Och 

det oavsett om scenen finns i en fullsatt Globen eller i någon av Parks and Resorts parker”.  



UPPSALA UNIVERSITET        Att anställa artister som skapar upplevelser i världsklass 24 (49) 

 

   

 

 

Man skulle kunna tolka denna del av texten som att det är mycket viktigt för Parks and Resorts att 

förmedla vad det innebär att arbeta som artist i deras parker. Att en artist ska förhålla sig på liknande sätt 

oavsett om den står på en scen i Globen eller vid någon av Parks and Resorts attraktioner. Hochschild 

(1983) uttrycker i sin teori Emotional labor att medarbetarnas känsloarbete kan ses som en tillgång för 

företaget, något som bidrar till dess intäkter. Kunderna besöker en nöjespark, är där för att ha roligt och 

har vissa förväntningar för dagen. Om de blir bemötta på ett sätt som speglar deras förväntningar 

kommer de prata gott om upplevelsen och förmodligen också återvända, något som bidrar till en ökad 

omsättning för företaget. Att de anställda behöver lyckas med att bemöta gästerna på rätt sätt är något 

Parks and Resorts lyfter fram i den här texten, att genom medarbetarna leva upp till gästernas 

förväntningar och även att få dem att återvända kan ses som något som är mycket viktigt för 

organisationen.  

Då vi studerar reportaget i personaltidningen Green Room utifrån Hochschilds (1983) resonemang kring 

a toe and a heel kan vi se att det riktar sig till den personal som arbetar eller kommer att arbeta i 

organisationens toe, de som är ansiktet utåt mot kunden eller de som coachar dessa människor under 

dagarna. Det finns exempelvis ingen intervju med någon administrativ personal eller någon som sitter 

bakom det som kunden kan se, i the heel. Därför är det svårt att säga om Parks and Resorts önskar att all 

deras personal ska vara väldigt extroverta och bjuda på sig själva när detta kanske inte är något som 

krävs i en tjänst som är verksam i the heel.  

Vid en analys av båda texterna kunde vi alltså se hur Parks and Resorts väljer att lyfta fram 

artistkonceptet och de förväntningar som finns på de anställda. Vi kunde också utläsa att artistkonceptet 

och hur de har valt att arbeta med detta är något de gärna vill berätta om och utstrålar en stolthet kring. 

Artistkonceptet syns till stor del i de texter vi studerat, både i ord och bild. Det används i sättet de 

informerar om parkerna och hur de lockar till sig potentiella anställda. Det framgår tydligt vad som är 

önskvärt beteende hos de anställda, att det är rätt personlighet och engagemang som premieras. 

Uttalanden som “bjuda på en show i världklass” och “ge gästen en minnesvärd upplevelse” är båda 

exempel på de förväntningar som finns på Parks and Resorts personal.  

Det frukostseminarium vi deltagit vid hölls av Parks and Resorts och testföretaget Cut-e. Cut-e är det 

företag som skapat det servicetest som används i Parks and Resorts rekryteringsprocess. 

Frukostseminariet, som ägde rum i Stockholm den 26 mars 2014, var av vikt för studien då det skapade 

oss en bild av fältet vi skulle studera samt att det gav oss en första kontakt med Parks and Resorts 

rekryteringschefer. Seminariet bestod av två delar där de i del ett beskrev koncernen samt deras 

rekryteringsarbete. Här presenterades Parks and Resorts rekryteringsprocess som består av 

grundkravsdelen, servicetestet och gruppaudition. Uppfyller de sökande grundkraven för den tjänst de 

sökt får de göra ett servicetest där de med högst poäng på testet går vidare till en gruppaudition. Det är 

först där de sökande får träffa rekryteringsansvariga på Parks and Resorts för första gången. 

Gruppaudition består av en presentation av deltagarna, presentation av koncernen samt ett antal 

gruppövningar. De som lyckas bra under denna del erbjuds anställning. Vid detta seminarium 

presenterades också koncernens artistkoncept och värdegrund kortfattat. Detta är något vi kommer att gå 

in på närmare i analysen av observation- och intervjustudien där vi fick möjlighet att både höra om och 

ställa mer djupgående frågor kring detta. Förutom att vi fick kontakt med våra informanter under detta 
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seminarium så fick vi även en förståelse och insikt i rekryteringsprocessen och dess delar och detta var 

något som senare hjälpte oss att utforma vår intervju- och observationsguide (se bilaga).  

Under frukostseminariet fick vi även möjlighet att för första gången se hur Parks and Resorts 

rekryteringsansvariga presenterar och reproducerar artistkonceptet. Vi kunde se hur de två 

rekryteringscheferna var väldigt utåtriktade, glada och ständigt använde sig av liknande fraser och 

artistord som vi hade kunnat se i vår förstudie. Förutom deras organisationsspecifika vokabulär, i form av 

olika artistord, så använde de sig också av text och bild i deras presentation som speglade artistkonceptet 

och detta bidrog till att de fångade vårt intresse. På detta frukostseminarium presenterade Parks and 

Resorts sig själva väldigt genomtänkt och marknadsföringsmässigt vilket bidrog till att vi ville veta mer 

om vad som fanns bakom dessa fina ord och fraser.  

5.2 Presentation av artistkonceptet  

En av våra första utmaningar var att kartlägga artistkonceptet; vad är det egentligen? Hur syns det, rent 

visuellt i bilder och form, i olika delar av rekryteringen? Hur pratar rekryteringscheferna om 

artistkonceptet, vilket språk används för att presentera det? Nedan beskrivs innebörden av 

artistkonceptet och hur Parks and Resorts väljer att definiera ordet artist. Därefter kommer vi att gå in 

mer på hur det syntes rent visuellt samt hur de pratar om det inom organisationen och hur detta kan 

kopplas till vår valda teori.  

Artistkonceptet är inspirerat av Disney som exempelvis “castar” sina medarbetare och kallar sin personal 

för "Cast-members". Delar av Parks and Resorts nuvarande sätt att arbeta med artistkonceptet är mer 

eller mindre direkt taget från Disney, men de har förändrat det så att det ska passa in hos Gröna Lund. Ida 

Einarsson berättar: 

"Vi skulle aldrig kunna ta hem Disney och förankra det i Sverige på en arbetsplats hos oss men vi har 

skruvat till det så att det ska passa lilla Sverige och Gröna Lund, så de här helkroppsspeglarna som vi 

pratar om på audition det är ju taget från Disney mångt och mycket."  

Det var enligt Ida Gröna Lund som 2008 införde artistkonceptet till deras lokala organisation, därefter 

har det implementerats till de andra bolagen inom Parks and Resorts koncern. Gröna Lunds ledning hade 

då åkt till Disney World i Florida för att inspireras och se hur de arbetar med sin personal. Anledningen 

var att ledningen ansåg att de behövde hjälpa sina säsongsmedarbetare med att förstå vad som förväntas 

av dem. Ida berättar: 

“Det handlar om att vi på väldigt kort tid ska få våra medarbetare att förstå vad vi vill att dom ska göra 

ute i parkerna. Vad en tjänst hos oss går ut på och det kan vi försöka beskriva och försöka sätta ord på 

men vi tror att artistkonceptet tydliggör det väldigt bra för dom. Vi har tagit fram en terminologi och 

symbolhandlingar genom hela anställningen egentligen. Från att de läser en annons där vi söker 

personer till oss till att de egentligen får gå på vår avslutningsfest så andas ju hela anställningen och 

processen artistkonceptet.” 

I den studie som Bryman utfört av Walt Disneys nöjesparker vill han definiera och förklara fenomenet 

Disneyization. Att Parks and Resorts med deras artistkoncept är inspirerat av denna organisation och dess 
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arbete går inte att undgå och av de fyra olika aspekter som Bryman redogör för att Disneyization består 

av är det framförallt två som syns väl även i artistkonceptet. Dessa två är Theming och Emotional labour, 

där theming innebär att man använder sig av ett övergripande tema för att skapa en helhet för parken. 

Parks and Resorts parker är stora områden där det finns mycket olika saker att göra och se. Varje park 

har sitt eget tema som gör den enhetlig och som representerar de förväntningar som gästerna har när de 

besöker parken. Gröna Lund har det klassiska tivolitemat, Kolmården har sin djurupplevelse och Skara 

Sommarland är framförallt en vattenpark. Det övergripande temat för alla Parks and Resorts parker kan 

sägas vara artistkonceptet. I Brymans definition innebär emotional labour att organisationen kontrollerar 

hur personalen upplever sig själva och känner när de är på jobbet. De Disneyanställda ler alltid och 

använder sig av det typiska “Disney-språket”. Även Parks and Resorts använder sig av ett eget vokabulär 

kopplat till artistkonceptet. Exempel på detta är “artistorden” som stjärnor och gruppaudition, så mycket 

av det som Disney gör kan vi alltså se hos Parks and Resorts och deras sätt att arbeta. Men som de själva 

säger kan det vara svårt att ta hem ett utarbetat koncept hos en viss organisation och införa det i helhet på 

sin egen.  

Men vad är då en artist enligt rekryteringscheferna? Enligt dem är det någon som gör det lilla extra som 

bidrar till en upplevelse, något mer än gästen förväntar sig. Att vara en artist behöver alltså inte handla 

om att vara en clown eller att gå på styltor, det har Parks and Resorts redan hyrt in andra till att göra. Liza 

Axén ger oss ett exempel: 

“Om ni går ute i några av våra parker som har djur så handlar en artist om när den berättar för er 

nånting roligt om kamelerna eller låter er känna på kamelhår. För att det blir en större upplevelse, 

nånting som ni kan bära med er ifrån Furuviksparken till exempel.” 

Ett annat exempel på artisteri är när Liza berättar om en parkvårdare som utmanade en liten kille till en 

svärdfight:  

“Men jag har ett jättebra exempel på en parkvårdare, det är alltså de som städar parkerna och det här 

var på Gröna Lund för nån säsong sen. Då var det en liten kille som stod i kön till kärlekstunneln, och så 

hade han ett svärd som han hade köpt, ni vet ett sånt där plastsvärd. Det här svärdet stod han och höll 

på med lite, han tyckte väl inte att det var kul att stå i kön. Men då tar parkvärden sin sopkvast och bjöd 

upp honom till en fight. Attraktionen kärlekstunneln nästan försvann för honom för upplevelsen blev ju i 

kön.” 

Dessa exempel, om djurskötaren och parkvärden, ger oss en bild av vad Parks and Resorts förväntar sig 

av sina artister. Det handlar om att leverera en upplevelse som gästerna inte förväntar sig genom att 

använda sig av relativt små medel. Att säga medarbetare ger inte lika tydliga riktlinjer av vad som 

förväntas av dem, en medarbetare kan vara så mycket olika saker. Genom att använda sig av ordet artist 

istället för medarbetare så kan de lättare beskriva för individerna vad som förväntas av dem om de skulle 

få jobbet hos Parks and Resorts. Redan vid första anblick, innan de ens sökt jobbet, så kan de ana vilka 

förväntningar som finns på de anställda. Detta var något vi själva lade märke till redan vid vår förstudie. 

Ida säger: 
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“Medvetet så måste vi, så vill vi sticka ut lite på hemsidan. Och jag är helt övertygad om att vi skulle 

kunna hitta fantastiska stjärnor genom att profilera oss på ett annat sätt också men jag tror att det är 

såhär vi når dom flesta.” 

Hon fortsätter med att förklara hur viktigt det är att medarbetarna förstår och tar till sig artistkonceptet: 

“För det handlar om att ha mycket kontakt med gäster och med medarbetare så det gäller ju att känna 

ett engagemang för att det ska bli bra och att vilja ta de här kontakterna, att känna sig trygg i mötet. 

Tycker man inte om det så blir det en jättetråkig sommar hos oss oavsett i vilken park och i vilken 

funktion man jobbar för det är vad vi förväntar oss, och dom kraven kommer vi att ställa.“ 

En artist inom Parks and Resorts förknippar vi med någon som är utåtriktad, vågar ta kontakt med både 

gäster och andra anställda och någon som bjuder på sig själv. En artist förmedlar en positiv känsla och är 

aktiv i sina kundmöten. Ett ord som artist kan säga så mycket om hur man ska vara, det behövs ingen 

större förklaring för att de sökande ska få en övergripande förståelse om det som förväntas av dem, vilka 

känslor de ska förmedla i sitt dagliga arbete. Detta då ordet artist förknippas med ett visst antal känslor. 

Även om innebörden till viss del kan variera mellan olika individer så delar man ändå en viss förståelse 

för vad en bra artist är. Ett exempel på detta är den diskussion som uppstod på gruppaudition när 

deltagarna skulle välja varsin artist som de trodde skulle passa att jobba på Gröna Lund. Motiveringarna 

till den artist de då valt bestod av egenskaper som exempelvis “har bra energi”, “är glad och 

familjekär” och “är rolig och bjuder på sig själv”. Vi kommer att återkomma till denna diskussion under 

ett senare avsnitt, nämligen “Hur man ska vara när man arbetar som artist på Parks and Resorts”.  

5.3 Artistkonceptets synlighet i grundkravsdelen och servicetestet 

Första delen i rekryteringsprocessen består av ett formulär som finns på Parks and Resorts hemsida. 

Formuläret uppkommer då den sökande väljer vilken tjänst den är intresserad av att söka och består av att 

denne får fylla i sina personuppgifter, ladda upp sitt CV och besvara cirka 10-15 frågor. Vissa av 

frågorna rör grundkrav, exempelvis att de sökande måste vara 18 år för att erhålla vissa tjänster och att de 

bor i närheten av den park de sökt sig till. Andra frågor är mer specifika och rör den tjänst man söker. 

Har man exempelvis sökt djurvårdare på Kolmården så kan frågorna röra eventuell allergi mot hö och om 

personen har b-körkort då den kan komma att behöva köra långa sträckor mellan djuren. Hur de sökande 

har svarat poängsätts sedan och de som har högst poäng får gå vidare till servicetestet. När vi frågar Liza 

Axén, om hur artistkonceptet syns i denna del så svarar hon:  

“Nä, alltså du är fortfarande i våran värld… du ser att du är i vår värld men vi frågar helt enkelt 

frågorna, inget mer med det. Om man vill läsa mer om artistkonceptet så står det på hemsidan. Det här 

är rena konkreta frågor.” 

Detta bekräftas även när vi ställer samma fråga till Ida och är enligt henne ett medvetet val från Parks 

and Resorts sida: 

“I rekryteringsprocessen är det ju också viktigt att vara tydlig så att det inte skapar för mycket frågor 

eller funderingar så vi vill ju inte heller använda för mycket termer som kandidaterna inte förstår sig på 

utan det gäller ju också att vi är tydliga med att det här rör ett "nej tack till din ansökan till tjänsten 
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som..." och lite sådär. Så vi får inte vara för spexiga liksom. Så det är ju en balans. Budskapet måste ju 

gå fram. Men det kan man ju säga att ju närmare anställning man kommer desto närmare artistkonceptet 

pratar vi ju.” 

 

Både här och även i andra delen i rekryteringsprocessen, servicetestet, pratar Liza om Parks and Resorts 

värld. När hon berättar om hur de tog fram servicetestet tillsammans med Cut-e säger hon:  

“Och det var ju också viktigt att vi inte lämnade Parks and Resorts värld för om ni går in på vår hemsida 

så är det ju en speciell layout. Och jobben ploppar upp, det är inte som de där listorna, vi vill att det ska 

hända saker.”  

Denna värld som Liza pratar om är den layout vi kan se när vi surfar runt på Parks and Resorts hemsida. I 

vår egen analys kunde vi direkt se är att den är väldigt grafisk. Det finns mycket färgglada bilder och 

banners som kopplar an till upplevelse- och nöjesbranschen och det faktum att de bedriver nöjes- och 

djurparker. Precis som Liza beskriver så händer det saker på hemsidan. På bannern på första sidan rullar 

exempelvis bilder och text som handlar om att söka ett sommarjobb i en “magisk värld” och olika 

erbjudanden och rabatter inför säsongen. Direkt vid första anblick så utstrålar layouten en känsla av 

glädje och nyfikenhet. De använder sig av ovanliga och kreativa typsnitt och texterna lockar besökare att 

klicka sig vidare. Exempel är: “Välkommen till en förtrollad värld med fascinerande djur, svindlande 

attraktioner och busiga bad”, “Välkommen till fartfyllda Skara sommarland” och “Möt vilda lejon och 

tama delfiner”. På bilderna syns bland annat glada artister som bjuder på en show, lyckliga barn som 

åker karuseller och massor av olika djur.  

Del två i rekryteringsprocessen, servicetestet, består av 25 scenarion på situationer som en anställd vid 

Parks and Resorts kan komma att ställas inför under en säsong. Ett exempel på ett scenario är: 

Kortmaskinen i din glasskiosk strejkar och du kan bara ta emot kontanter. Kön är lång. Vad gör du?  

Alternativ A: Jag fokuserar på mitt jobb och tar tag i det i slutet av dagen. Det finns andra glasskiosker 

som tar kort att hänvisa till. Nästa gång en chef går förbi passar jag på att informera. 

Alternativ B: Jag sätter upp en skylt, ”endast kontanter”, så att gästerna inte ska behöva köa i onödan. 

Nästa gång en chef går förbi passar jag på att informera. 

Alternativ C: Jag tar mig tid att ringa support eller närmsta chef trots att glassugna gäster står på kö. 

Den svarande väljer här hur denne vill fördela sex stycken ägg/bollar på de svarsalternativ som den 

tycker stämmer bäst. Det är alltså inga ja/nej frågor utan det är rena scenarion där du som sökande ska 

resonera över hur du skulle ha agerat i dessa situationer om du var en artist. Ida Einarsson förklarar:  

"Känner man att jag skulle ha gjort precis som svarspåstående A säger, då kan jag placera alla mina sex 

bollar där men om jag känner att men gud vad svårt, jag har ingen aning. Jag hade kunnat gjort precis 

lika mycket A som B som C, då kan jag placera mina bollar två, två, två". 
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Beroende på hur den sökande svarar så får denne en poäng mellan 0 och 100 och det är de som har svarat 

bäst på dessa frågor som går vidare till det sista steget i rekryteringsprocessen, gruppaudition. Liza 

berättar för oss om poängsättningen: 

“Ingen har fått 100 poäng, får man 70 poäng säger vi att man ligger väldigt högt, 60 poäng är jättebra 

(...) under 40 poäng så finns det fortfarande stjärnor men det är inte lika hög sannolikhet att hitta dem 

där som att hitta dem högre upp på skalan.” 

Med hjälp av Liza och Ida fick vi möjligheten att själva göra servicetestet. Vi har gjort detta test enbart i 

studiesyfte och har därför framförallt studerat hur artistkonceptet syntes visuellt och i terminologin. Det 

vi först uppfattade när vi tog upp servicetestet var att detta skiljde sig mycket från det vi studerat tidigare 

hos Parks and Resorts. I grundkravsdelen var vi fortfarande inne i deras värld, när vi läste texterna på 

hemsidan och i personaltidningen syns artistkonceptet tydligt och både på frukostseminariet samt 

gruppaudition är det högst närvarande. Men i servicetestet blev vi förvånade då vi saknade det glada och 

spexiga som är så typiskt för Parks and Resorts. Det vi möttes av var en helt vit sida, näst intill helt fri 

från färger och bilder, med Parks and Resorts logga i vänstra hörnet. Frågorna ställs utan någon som helst 

koppling till den annars ständigt närvarande vokabulären, med ord som “artist”, “scen” eller “i 

rampljuset”. De förstärkande uttryck som är så typiska för Parks and Resorts, som “enastående” eller 

“svindlande” lyser även dom med sin frånvaro. Detta både förvånade och förvirrade oss. Den bild vi fått 

av Parks and Resorts rekryteringsprocess är att det är en väldigt välutarbetad och genomtänkt process där 

artistkonceptet hela tiden får ta plats och finnas med på ett eller annat sätt. Därför stämmer denna del inte 

alls överens med helheten. Detta kan ses som ett glapp i implementeringen av artistkonceptet. Att Parks 

and Resorts redan på hemsidan börjar etablera artistkonceptet kan göra att besökare och jobbsökande får 

vissa förväntningar på att den stämning och känsla som de fått vid hemsidebesöket ska hålla i sig vidare 

in i testet. När vi frågar Ida om detta säger hon: 

“I servicetestet fokuserar vi på att visa att det här innebär ett jobb hos oss och att måla upp att många 

jobbsituationer är i nära kontakt med gäst än att måla upp att man är en artist, står i rampljuset och 

parken är en scen och så vidare. Det har vi nog inte lagt lika mycket krut på. Det är ju medvetet, här 

måste det vara väldigt tydligt. Här är det mer en typisk jobbsituation som ska målas upp.” 

Artistkonceptet syns, enligt vår analys, inte lika tydligt i grundkravsdelen och servicetestet, som i resten 

av datainsamlingen. De sökande är som sagt inne i Parks and Resorts “värld” då de gör sin ansökan men i 

servicetestet känns det som att man försvinner ut ur denna “värld”. Eftersom vi anser att artistkonceptet 

inte syns så tydligt i de första två delarna av rekryteringsprocessen så kommer resterande analys att 

fokuseras på gruppaudition. Där anser vi att artistkonceptet syns betydligt mer.  

5.4 Artistkonceptets synlighet vid gruppaudition  

Gruppaudition hölls på Tyrol, vilket är en krog belägen inne på Gröna Lunds område i Stockholm. 

Rekryteringen inriktades på lediga tjänster inför årets säsong på Gröna Lund och därför var innehållet till 

stor del riktad mot just deras verksamhet. Under gruppaudition kunde vi se artistkonceptet på många sätt. 

Visuellt kunde vi se det genom att de hade en stor scen i ena änden av lokalen, belysningen bestod av 

olikfärgade lampor och det spelades popmusik högt ur högtalarna. På scenen hade Parks and Resorts 
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rekryterare förberett en powerpointpresentation med texten "Välkommen på gruppaudition". Nio stycken 

mingelbord stod uppställda framför scenen och på dessa stod bilder på ett urval av Gröna Lunds 

attraktioner som delade upp borden i olika grupper. Stämningen i lokalen kändes väldigt avslappnad med 

mingel, fika och skratt. Vi hade svårt att tänka oss att en anställningsintervju snart skulle påbörjas. 

Stämningen höll i sig genom att rekryterarna var både glada och peppande och deltog i minglet innan 

själva gruppauditionen började. Under välkomnandet på scenen ropade rekryterarna ut peppande fraser 

som "Nu kör vi" och "Vilken härlig energi ni har" vilket gjorde att deltagarna hängde på stämningen, 

applåderade och jublade. Den avslappnade och glada stämningen var närvarande under hela audition, 

mycket med hjälp av rekryterarna som ständigt uppmuntrade och utstrålade ett glatt humör. 

För att starta igång denna gruppaudition visades en tio minuter lång film om Parks and Resorts och deras 

medarbetare. De intervjuade bland annat parkvärdar, djurskötare, badvakter och restaurangpersonal. 

Genomgående för filmen så kunde vi även här se en avslappnad och glad stämning och de återkom ofta 

till den gemenskap som skapas mellan artisterna som arbetar på Parks and Resorts. De visade korta 

sekvenser från olika artisters dagliga arbete i de olika parkerna med fokus på det roliga i arbetet såsom 

spex, dans och skratt. De visade även att det finns mindre roliga delar av arbetet som en artist kan behöva 

hantera, såsom oroliga borttappade barn och missnöjda restauranggäster. Slutligen gav medarbetare från 

tidigare säsonger i parkerna sina bästa tips till de sökande, exempel på råd som gavs var “ha roligt”, “ta 

på leendet” och “våga stick ut”. Efter presentationen startade gruppauditionens intervjudel. De olika 

grupperna, som representerades av olika attraktioner, parades ihop med en rekryterare och fick gå och 

sätta sig vid ett bord. I varje grupp deltog cirka 10-12 deltagare och vår observation fokuserades på en av 

dessa grupper. Rekryterare för denna grupp var Ida Einarsson, rekryteringschef.  

Som vi kan se så visas artistkonceptet redan då vi kliver in på Tyrol i form av en scen, färgade lampor 

och hög musik, det råder feststämning i lokalen. Parks and Resorts använder sig av scenen vid 

presentationen av rekryterarna och när de visar filmen på en projektor. Detta anser vi bidra till artist- och 

konsertkänslan när deltagarna agerar publik och fascinerat följer det som händer på scenen. Filmen ger 

oss också en lockande, glad och underhållande känsla där åskådarna får följa artisterna från tidigare 

säsongers arbete. Det talas om att ett arbete på Parks and Resorts är en upplevelse och ett äventyr vilket 

även syns i filmen.  

Här anser vi att artistkonceptet för första gången kommer till sin fulla rätt. Under denna del av 

rekryteringsprocessen handlar det inte om att strössla med några få artistord eller att ha en färgglad 

hemsida. Under audition kan vi se att rekryterarna aktivt arbetar med artistkonceptet och försöker 

implementera detta hos deltagarna under övningarna. Det handlar om att “ge en upplevelse i världsklass” 

och om att “bjuda på en show, varje gång”. Dessa två uttryck återkommer och vi hör dem flera gånger 

under audition. Första gången vi stötte på dem var under förstudien, när vi studerade texter från 

hemsidan, men även under frukostseminariet och vid gruppaudition användes de ofta. Parks and Resorts 

har gjort ett aktivt val genom att byta ut traditionella begrepp inom personalarbete mot ord som mer 

förknippas med nöjesbranschen. I den traditionella terminologin kring personalarbete är begrepp som 

medarbetare, arbetsintervju och arbetsbeskrivning typiska. Dessa begrepp har Parks and Resorts bytt ut 

mot ord som vanligtvis förekommer vid underhållningsverksamhet såsom artist, audition och manus. 

Passerkortet blir ett backstagepass, parken där man arbetar blir en scen och personalutrymmet blir en 
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loge. Artistkonceptet kan vi se i det visuella och materiella men framförallt så ser vi det i den terminologi 

som förs kring artistkonceptet. Resultatet av hur denna terminologi ser ut baseras på all datainsamling 

som gjorts och sättet att använda denna terminologi syns genom hela denna studie. När vi frågar Ida 

Einarsson om artistkonceptet är en del i deras organisationskultur svarar hon:  

“Det handlar om att vi ska vara artister och att vi har ett lika stort ansvar i att sköta en attraktion eller 

ett djur eller en maskin eller en sockervaddskiosk som att möta våra gäster och att känna sig trygg och 

veta precis vad de förväntar sig i gästmötet. Det är en superviktig fråga och konkurrensfaktor för oss, 

och det vi börjar bli kända för så utan det skulle vi aldrig klara oss idag, verkligen.” 

Både det visuella och den terminologi de använder sig av när de pratar om sina medarbetare och gäster är 

ett exempel på hur de implementerar emotional labor på de potentiella nyanställda. Ord som 

backstagepass, scen och loge anser vi förstärker konceptet kring en artist och talar ännu tydligare om vad 

som förväntas rent känslomässigt av de anställda. Detta kompletteras med att den gruppaudition vi 

observerade hölls på Tyrol som har en scen, färgade lampor som belysning och rekryterarna förmedlar en 

avslappnad och glad känsla. Enligt vår mening så andas hela lokalen artistkonceptet och detta är ett 

exempel på hur emotional labor även kan visa sig rent visuellt. Scenen och lamporna kan hjälpa till att 

förmedla en känsla av hur deltagarna ska agera och vara på denna gruppaudition och eventuellt senare 

som anställd. Parks and Resorts kan på detta sätt till viss del styra deltagarna mot att känna vissa känslor 

och för att komma i rätt stämning.  

5.5 Hur man ska vara när man arbetar som artist på Parks and Resorts  

Deltagarna som bjuds in till gruppaudition får i förväg ta del av ett frågeformulär som skickats ut till dem 

via mail. Parks and Resorts har valt att kalla dokumentet Min portfolio. Här får deltagarna svara på ett 

antal frågor som är uppdelade under rubikerna akt 1 och akt 2. En av övningarna under audition bestod 

av att deltagarna skulle berätta om en artist som de tror skulle passa att arbeta på Gröna Lund och varför, 

detta var även en av frågorna i Min portfolio. Många av deltagarna berättade om sina vänner medan 

andra berättade om skådespelare, komiker och popartister. När deltagarna motiverade sina val så pratade 

de genomgående om att du som artist på Gröna Lund ska vara social, orädd, underhållande, positiv, rolig 

och familjär. Övningen fortsatte med att deltagarna tillsammans skulle enas om vem av de artister de 

nämnt som skulle få arbeta på Gröna Lund och inom vilken position i parken denne skulle passa bäst. 

Här följde en diskussion där vi kunde se hur deltagarna samarbetade, vem som ledde diskussionen, vem 

som tog för sig och så vidare. Deltagarna enades om en skådespelare och komiker som heter Jim Carrey 

som skulle passa att arbeta som parkvärd då han är en energi- och glädjespridare och därför inte bör stå 

stilla på en och samma position. Liza berättar om en annan artist som ofta kommer upp under denna 

fråga och som stämmer ganska bra överens med vad de letar efter:  

“...Markoolio, som ofta kommer upp på gruppaudition, han delar mycket av det vi söker. Han kan ta 

olika personer exempelvis, han har en bred målgrupp, har alltid ett leende på läpparna, han är fantastisk 

med barn och väldigt omtyckt. Han bjuder på sig själv.” 

Rekryteringscheferna säger att de vid rekryteringen letar efter personer med “rätt personlighet med rätt 

engagemang”. När vi frågar Liza vad detta innebär så svarar hon:  
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“Det finns olika typer av personligheter som är rätt personlighet när man placerar dem på olika 

funktioner. Nån som jobbar i spel till exempel, då ska man verkligen gilla att stå på scenen hela tiden, 

det finns ingenstans att gå av. Man är hela tiden i fokus, du får hela tiden jobba med att locka gäst, våga 

vara aktiv och hela tiden bjuda på dig själv.” 

Den person som Liza beskriver kan vi tänka oss har just de egenskaper som framkom på gruppaudition 

då deltagarna skulle välja en artist; egenskaper som social, orädd, underhållande och så vidare. Men hur 

kunde deltagarna träffa så rätt på de egenskaper som de trodde krävdes? Hur har rekryterarna, och i 

förlängningen Parks and Resorts, redan innan de träffat kandidaterna, lyckats förmedla vilken typ av 

person som passar i deras parker? Ett svar kan vara det formulär som tidigare skickats ut, min portfolio. 

Deltagarna har fått se hur formuläret är utformat i sin layout, som har både glada färger och former, och 

även innehåller artistord - som att de kallar formuläret för min portfolio och att rubrikerna till frågorna 

benämns som akt 1 och akt 2. I Hochschilds (1983) studie fick de flygvärdinnor som skulle få gå på 

intervju en broschyr hemskickad till sig med information om företaget och vad de skulle tänka på under 

intervjun. På samma sätt som att de på flygbolaget använde en broschyr för att förbereda deltagarna 

använder Parks and Resorts ett frågeformulär där de noggrant valt ut frågor som kommer att användas 

under gruppaudition och de har utformat formuläret på ett sätt som ger en första presentation till vilken 

typ av företag man sökt anställning hos. Presentationen av artistkonceptet och vad som krävs av 

medarbetarna hos Parks and Resorts framgår redan här, med en tanke att fördjupa detta på gruppaudition. 

När de ställer en fråga om vilken artist som skulle passa att jobba på Gröna Lund så kan deltagarna välja 

att tolka detta. Det är möjligt att de förstår att den artist de väljer att svara på den här frågan ska ha dom 

egenskaper som också förväntas av dem själva om de blir anställda. Därför kan deltagarna reflektera över 

hur en artist ska vara och på så sätt kan de associera detta till vad som kommer krävas av dem i deras 

artistroll. De får också chansen att förbereda sig och verkligen tänka igenom vilka egenskaper som de 

anser är viktiga. På gruppaudition var Ida noggrann med att bekräfta och uppmuntra när deltagarna tog 

upp en egenskap som hon anser vara viktig vid ett jobb i parken. På så sätt skapas feeling rules/display 

rules, de regler som finns för hur medarbetarna bör känna och agera. Dessa feeling rules/display rules 

börjar formas redan vid utskicket av min portfolio och vidareutvecklas med hjälp av rekryterarna samt 

övningarna på gruppaudition. Den teknik vi just nämnde att Ida användes sig av är alltså ett sätt att 

presentera och etablera de feeling rules/display rules som ingår i arbetet.  

Denna övning, att välja en artist som passar för ett jobb i parkerna, kan även vara ett sätt för rekryterarna 

att se vilka som uppvisar ett trevligt beteende och vilka som deltar i diskussionen. Även dessa 

egenskaper kan vara viktiga hos medarbetarna i Parks and Resorts parker och ingår i deras feeling 

rules/display rules. Övningen i sig representerar därför ett sätt att etablera de känslomässiga regler som 

ingår i arbetet. Liza beskriver det trevliga beteendet som en självklar del av jobbet: 

“Det gäller ju för alla våra roller att du självklart ler mot gästen, att du har ögonkontakt, att du säger 

hej och kanske något mer, som hur har din dag varit? Det är ju övergripande för alla tjänster.” 

I samma övning kunde vi även urskilja vilka som på bästa sätt tog till sig artistkonceptet och vilka som 

vågade ta för sig. Detta kan hjälpa rekryterarna ytterligare i att hitta de medarbetare som kommer visa 

upp den bästa bilden av deras företag, både under säsong och efter anställningens slut. Detta menar Liza 

är mycket viktigt för Parks and Resorts: 
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“..hela våran rekryteringsprocess bygger på det här engagemanget för vi vill ju att när man lämnar oss 

så vill vi släppa ut ambassadörer och vi satsar på att få de här ambassadörerna..”  

Gruppaudition fortsatte med att rekryterarna berättade om Parks and Resorts värdeord som är säkerhet, 

omtanke, upplevelse och effektivitet. Deltagarna fick skriva ner ord som de själva associerade med 

värdeorden. Därefter följde en diskussion kring vart och ett av värdeorden. När de pratade om omtanke 

berättade Ida att de kallar sina besökare för gäster, inte kunder, och fortsatte med att berätta om att de 

anställda måste vara omtänksamma mot sina gäster. På Parks and Resorts sysslar de inte med att kränga 

saker till sina gäster, menar Ida, utan de jobbar istället med merförsäljning på ett sånt sätt att de 

rekommenderar och påminner om vad som finns att äta och göra i parken. På så sätt kan de sälja mer 

men samtidigt göra det på ett omtänksamt sätt. Även när de diskuterar värdeordet upplevelse kunde vi se 

att detta är något som rekryterarna vill att artisterna skulle tänka på i sitt dagliga arbete. På gruppaudition 

berättade Ida bland annat om en medarbetare som arbetade i en av parkerna och som en dag bestämde sig 

för att göra highfive med alla barn som åkte i den attraktion där han stod:  

“Han var less på sitt sätt att arbeta, att han gjorde och sa samma sak varje dag. Han tänkte att idag så 

ska jag highfivea varenda unge, och detta gjorde han hela dagen, med alla. Han blev barnens stora 

hjälte. Denna händelse stod sedan med i gästbedömningen. Barnen hade pratat om det här långt efteråt 

och det var verkligen en liten gest som gjorde dagen magisk.” 

Ida fortsätter med att berätta om hur små saker som detta bidrar till gästernas upplevelse. Ett annat 

exempel hon tar upp är när familjer står och fotar varandra: 

“Ni vet när en i familjen står och ska ta kort på resten av familjen, då brukar jag gå fram och fråga om 

de vill att jag ska ta kortet åt dem och de blir alltid jätteglada. Det är små små symbolhandlingar som 

ger en upplevelse.” 

Även värdeorden kan här användas som ett sätt att visa upp vilka feeling rules/display rules som finns i 

arbetet och inom koncernen, hur organisationen vill att de anställda ska vara. Här utvecklas värdeorden 

och det är inte bara de fyra begreppen som blir viktiga utan deltagarna får själva sätta ord på vilket 

beteende som är lämpligt att använda sig av för att förverkliga värdeorden. Rekryteraren har på så sätt 

låtit deltagarna själva skapa sina feeling rules/display rules, med en del vägledning och inom vissa ramar. 

Denna utbildning i vad som är viktigt i arbetet börjar alltså redan här, innan deltagarna ens blivit 

anställda. Rekryterarna är noga med att visa upp de förväntningar som finns på medarbetarna tidigt i 

processen, i och med att de behandlar värdeorden redan vid audition. Hochschild (1983) nämner att det är 

viktigt att tidigt i processen etablera emotional labor hos de sökande och presentera de feeling 

rules/display rules som finns i tjänsten. Genom att dessa förväntningar presenteras tidigt ges mer tid för 

Parks and Resorts att implementera sitt koncept på ett effektivt sätt och de får möjlighet att välja ut de 

deltagare som tar till sig budskapet och reglerna bäst för vidare anställning. I Hochschilds (1983) studie 

om flygvärdinnorna föreberedde ett flygbolag sina praktikanter på vad som skulle komma att krävas av 

det kommande arbetet och hur de förväntades agera. De praktikanter som bäst kunde agera på det 

önskvärda sättet med minimal ansträngning valdes sedan ut för anställning. I studien kunde man se att 

senare i utbildningen, efter att de hade blivit anställda, så var dessa praktikanter medvetna om vad som 

skulle krävas av dem och att de accepterade dessa krav. Inom Parks and Resorts kan vi se likheter med 
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detta. Genom att de redan i rekryteringsprocessen lyfter fram vilka krav som finns så vet och accepterar 

de anställda dessa krav när introduktionsutbildningen startar. Ida berättar:  

“Nu har vi ju redan börjat prata om hur vi vill att de ska vara när de väl börjar jobba, vi börjar ju 

utbildningen redan nu. Fast ändå så har vi ju bara skrapat på ytan, vi kommer att djupdyka i det här 

ännu mer på den riktiga utbildningen.”  

Som vi nämnde tidigare så gav tidigare medarbetare tips till de sökande om hur de skulle agera på 

audition i den film som visades på gruppaudition. Detta är ett exempel på feeling rules/display rules som 

visas upp av Parks and Resorts i form av tips. Enligt Hochschild (1983) så kan ett tips från en auktoritär 

medlem i organisationen ses mer som en order. Detta kan göra att medarbetarna lättare tar till sig och 

tillämpar det önskvärda beteendet. Berättelser från Ida om medarbetaren som gav high-five och att ta 

foton på hela familjer för att göra dem glada är exempel på hur hon använder sig av detta. Denna metod 

som Ida använder sig av brukar kallas för storytelling vilket innebär att marknadsföra ett företag eller en 

produkt genom att berätta en historia. I intervjun berättar Ida: 

“Jag är helt övertygad om att storytelling hjälper oss att nå ut till våra kandidater. Genom att inte bara 

prata om att vi gör saker utan att även exemplifiera vad vi menar (...) Dessutom är dessa små stories 

enkla att minnas och berätta vidare om, vilket ju stärker vår varumärke. Jag ser storytelling som att 

använda både vad och hur. Vi beskriver både vad vi står för och genom storytelling förstärker vi 

budskapet genom att berätta hur vi gör det.” 

Genom att använda sig av storytelling kan Ida och hennes kollegor lättare beskriva och förklara hur en 

artist bör känna, vara och agera. Som Ida påpekar så kan det vara lättare att fästa sig vid små historier än 

att ta till sig stora och abstrakta ord. Det kan vara lättare för deltagarna att komma ihåg och att göra det 

enklare att sätta sig in i hur de bör vara som anställd genom att få ett konkret exempel. Att använda sig av 

storytelling kan bidra till att rekryterarna möjliggör att medarbetarna använder sig mer av deep acting, i 

senare forskning utvecklat till genuine emotions, istället för surface acting vilket är mer ansträngande för 

individen. Ett värdefullt tips, i detta fall ett exempel på en idealmedarbetare, som ges i en avslappnad 

miljö kan få mer effekt än en direkt order. Enligt Hochschild (1983) föredrar organisationer att 

medarbetarna använder sig av deep acting/genuine emotions då det handlar om att arbetarna visar upp 

riktiga känslor och inte behöver agera i lika stor utsträckning. Har medarbetaren trots detta en dålig dag 

och inte känner att denne kan visa upp genuine emotions så letar företaget efter de individer som på bästa 

sätt kan visa upp deep acting vid dessa tillfällen. Då kan de hålla sig till organisationens feeling 

rules/display rules både på en bra och en dålig dag. På så sätt kan de hålla en relativt hög lägsta nivå 

gällande service.  

Men vi kan också se att det finns vissa baksidor med artistkonceptet. De deltagare som på gruppaudition 

känner att de inte kan ta till sig artistkonceptet är helt enkelt inte välkomna att jobba hos Parks and 

Resorts. De kommer varken att trivas i parken eller göra ett bra jobb. Ida förklarar:  

“Vi vill ju redan från början visa vad vi förväntar oss. Vi börjar ju redan på hemsidan och i annonser 

och på audition att det här är vad som gäller för oss och gillar du inte det, fine det förstår vi, alla kan 

inte älska det här men ska du jobba hos oss då måste du gilla det här. Jag har ju haft personer som har 
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rest sig upp från en gruppaudition och sagt att det här är inget för mig och det är klart att det är tråkigt 

att dom ska behöva göra det men vi vinner mycket på att vara tydliga med vad det är vi söker och att 

vara tydliga kring vad som gäller hos oss.” 

Enligt Ida gäller det alltså att de medarbetare som arbetar för Parks and Resorts helt och hållet kan ta till 

sig artistkonceptet, de måste gilla det. Det är de här kraven, organisationens feeling rules/display rules, 

som ställs på dig som anställd i och med jobbet och detta går inte att bortse ifrån. Detta skulle kunna 

tolkas som att Parks and Resorts kräver något mer av sina anställda än att bara sälja sockervadd eller att 

sköta en attraktion. Det ingår även ett artisteri och detta är utöver de mer konkreta arbetsuppgifterna du 

har. De personer som inte känner att de kommer kunna leva upp till dessa förväntningar och krav 

kommer helt enkelt inte kunna arbeta och trivas som anställd i Parks and Resorts parker.  

5.6 Artistkonceptet i praktiken 

När Ida Einarsson berättar på gruppaudition om vad som förväntas av en artist tar hon upp att de söker 

artister med städtalang och frågar deltagarna vad de tror att hon menar med det. På så sätt kommer de in 

på en mer seriös sida av artisteriet som inte bara innehåller show och spex. Ida fortsätter med att berätta 

för deltagarna om hur viktigt det är att alla medarbetare tar ansvar för parken hela tiden, även om de har 

rast och oavsett inom vilken position de arbetar inom: 

"Mattias och Johan, våra ägare, har en städpinne bakom sin dörr och tar en runda i parken för att städa 

om de har tid. Vi måste ta ansvar för parken, vi ska behandla Grönan som vår egen trädgård." 

Ägarna, som traditionellt sätt arbetar i vad Hochschild (1983) definierar som the heel, bakom det som är 

synligt för kunden, kommer alltså ut i the toe, det som är synligt för kunden, för att hjälpa till att hålla 

rent och synas ute i parken. Vi kan förstå detta som att avståndet mellan the heel och the toe inte är så 

stort på Gröna Lund då Parks and Resorts huvudkontor ligger precis bredvid parken. Då kan ägarna, som 

arbetar i the heel, gå runt i parken och arbeta tillsammans med de som arbetar i the toe. På så sätt visar 

ägarna att arbetarna i the toe är lika viktiga som dem i the heel. Det kan också visa på att även ägarna kan 

ta sig tid att vara företagets ambassadörer och ansikte utåt. På så sätt kan ägarna inspirera medarbetarna 

till att verkligen visa upp ett önskvärt emotional labor då de själva tar sig tid till att göra detta i parkerna 

ibland. Detta resonemang går att koppla till det vi talade om tidigare där vi diskuterade Hochschilds 

(1983) beskrivning av hur ett tips från en auktoritär person kan uppfattas som en order. Personer i 

organisationen som har stort inflytande kan med relativt små medel påverka de medarbetare som de har 

under sig.   

Inför Parks and Resorts omfattande rekryteringsprocess berättar Ida för oss att de tar in hjälp från andra 

funktioner inom Parks and Resorts för att kunna möta upp det högtryck som uppstår under några hektiska 

veckor av rekryteringen. Exempelvis jobbar några av rekryterarna vanligtvis som arbetsledare ute i 

parkerna eller på lönekontoret. När de största och flesta gruppauditions är över går dessa medarbetare 

tillbaka till sina ordinarie arbetsuppgifter och de personer som är anställda på heltid inom rekryteringen 

klarar av att hantera resten själva. Även här kan vi se att avståndet mellan the heel och the toe blir 

mindre. De som vanligtvis arbetar i the heel, exempelvis på lönekontoret, hjälper till att hitta passande 

personer som kan arbeta i the toe. Detta innebär också att deltagarna på gruppaudition får möta många 
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olika medarbetare från organisationen. Deltagarna kan få uppfattningen av att Parks and Resorts tycker 

att deras roller är viktiga, att det är så pass viktigt att hitta rätt personer att hela organisationen är 

delaktig. Ida fortsätter med att beskriva Parks and Resorts fokus på mångfald och att det är viktigt att 

deras medarbetare speglar deras gäster. På gruppaudition berättar hon:  

“Vet ni hur gammal vår äldsta medarbetare var förra året? Han var 78 år, stod i spel och bidrog med 

mer energi än alla vi här tillsammans. Han kommer att komma tillbaka även i år. Vi har en stark 

ambition att våra medarbetare ska spegla våra gäster.”  

Hon fortsätter med att beskriva hur många olika typer av gäster de har, i alla åldrar och med olika 

bakgrund. Alla gäster som besöker parkerna har olika förväntningar och alla gäster behöver olika typer 

av bemötande, beroende på vilka förväntningar de har. Som exempel nämner Ida:  

"Vad kan skapa pirr i magen? Är det när man får välja sin drömglass utifrån 20 olika smaker? När man 

ska få se sitt favoritband? Vara med sina barnbarn och inte åka en enda attraktion? Det är en stor bredd 

av gäster."  

Denna mångfald som Ida nämner är också en del av organisationens toe. Exemplet med 78-åringen som 

arbetar på Gröna Lund presenteras för att spegla den mångfalden och att gästerna ska kunna identifiera 

sig med medarbetarna. Mötet med gästen är något som rekryteringscheferna nämner som otroligt viktigt, 

något som de vill ska spegla sig i deras bemötande på gruppaudition. Det är alltså viktigt att rekryterarna 

på gruppaudition visar upp den känsla som de förväntar sig att medarbetarna ska visa upp inför gästerna i 

parken. Ida ger oss ett exempel på hur hon agerar på de gruppauditions som hon håller i: 

"Jag försöker ju att vara väldigt tjenis med kandidaterna, lite glad, spontan och härlig medan någon 

annan kanske försöker vara mer professionell och respektfull men ändå med glimten i ögat såklart. Men 

jag tror att vi går in i olika typer av roller, så artistrollen men på olika sätt."  

Detta visar att även rekryterarna måste använda sig av emotional labor i sitt rekryteringsarbete, men att 

de till viss del kan styra över hur de väljer att använda sig av det. Hon berättar att alla rekryterare får ett 

tydligt manus inför gruppaudition, vad de ska gå igenom och vad de ska leta efter men att de kan välja att 

förmedla artistrollen på sitt egna sätt. Ida påpekar att det är viktigt att alla rekryterare upprätthåller 

artistrollen, att även de visar upp det emotional labor som de vill att säsongsarbetarna ska visa upp i 

parken. Ida fortsätter: 

“Det är ju genom oss dom tankar sin energi och sin inspiration. Så det måste ju börja i mötet uppe bland 

våra ägare och koncernchef och sen ska det ju rinna igenom vår organisation till mötet bland oss som 

jobbar backoffice och våra säsongsmedarbetare. Så om jag inte brinner och visar ett engagemang på 

gruppaudition när jag ska leta de här stjärnorna, hur ska jag då kunna förvänta mig att de ska gå ut i 

vår park och leverera det här?“ 

Även ledningen måste uppvisa önskvärt emotional labor för att på så sätt göra känslorna legitima, de 

måste leva som de lär. Visar inte ledningen upp det bemötande som de vill att de parkanställda ska visa 

upp kan Parks and Resorts tappa en viktig koppling i presentationen av artistkonceptet. Det kan då bli 

svårt för ledningen att implementera konceptet hos de nyanställda. I likhet med tidigare forskning (se 
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Ashforth och Humphrey 1993, Gardner et al 2009, Humphrey 2012) kan vi här se att det ibland krävs att 

även rekryterarna och andra i ledningen använder sig av emotional labor och att de krav som ställs på de 

parkanställda utifrån artistkonceptet även ställs på dem.  

En annan reflektion som både Liza och Ida gör är att det första intrycket är väldigt viktigt när man 

arbetar i Parks and Resorts parker. Det gäller att på väldigt kort tid skapa en bra känsla hos gästen man 

möter. På så sätt blir också det första intrycket vid en gruppaudition viktigt. Ida säger efter första 

övningen i gruppaudition:  

“Det första intrycket som jag fått av deltagarna nu är väldigt viktigt då våra möten med gästerna inte är 

långvariga, man måste kunna göra ett bra intryck på en väldigt kort stund.” 

I intervjun med Liza nämner hon samma sak:  

“Du har ju väldigt kort tid på dig med gästerna i parken. Jag tror att man har slagit ut och tittat på alla 

gäster generellt, då tror jag man kom fram till att de längsta mötena var 45 sekunder och det var 

verkligen max. Det flesta möten är mycket kortare än så. Så det är klart att ett första intryck är 

jätteviktigt.” 

I den studie som Barbara Gutek (1995) utfört kring servicearbete talar hon om två kategorier; relationer 

och möten. De jobb som annonseras ut hos Parks and Resorts inför varje säsong handlar nästan 

uteslutande om den kategorin som kallas möten. Vid möten uppger Gutek (1995) att både medarbetaren 

och kunden är varierande och inte alls lika bestående som vid relationer. Dessa möten kännetecknas som 

snabba och effektiva, där man inte räknar med att träffa den andra personen igen. Även om Parks and 

Resorts kan ha vissa stamgäster så är nöjesparkernas områden stora och de har en så stor andel 

säsongspersonal att det är liten chans att gästerna stöter på samma säsongsarbetare varje gång de besöker 

en park. Det är attraktionerna, i form av exempelvis djur, karuseller och utomhusbad, som gör att 

gästerna återvänder och personalen finns till för att dessa ska levereras och fungera som de ska. De säljer 

åkband, energipåfyllning i form av fika och mat och ser till att säkerhetsreglerna vid attraktionerna följs. 

Gästerna träffar inte personalen längre än vad som krävs för att de ska hinna uppleva attraktionerna eller 

utnyttja den övriga service som erbjuds. När mötena är så korta som max 45 sekunder, kan det vara en 

viktig egenskap hos medarbetarna att kunna framkalla en bra känsla på kort tid hos gästerna. Det kan då 

bli viktigt för rekryterarna att kunna urskilja vilka som kommer kunna leverera ett bra första intryck i 

arbetet redan vid gruppaudition. Denna analys får ytterligare stöd från Leidners studie (1999) där hon 

hävdar att den arbetsgrupp som främst kräver tydlig reglering av emotional labor definieras som 

interaktiva servicearbeten; alltså arbeten som kräver att arbetarna interagerar direkt med kunderna oavsett 

ekonomisk sektor (Leidner 1999). De säsongtjänster som annonseras av Parks and Resorts ingår alla i 

denna kategori vilket kan förklara varför organisationen anser att förmågan att förmedla ett önskvärt 

första intryck inför gästen är viktigt.  

Rekryteringscheferna framhåller genom hela denna studie hur viktigt det är för dem att hitta “rätt person 

med rätt engagemang”, i deras fall artister. Den stora och medvetna satsning som vi kan se att Parks and 

Resorts gör för att forma sina artister kan förklaras med att personalens agerande bidrar i hög grad till 

organisationens omsättning. Rekryteringscheferna betonar att Parks and Resorts säsonger är mycket korta 
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och intensiva, Gröna Lund har öppet från april till september, och att det gäller att under denna korta tid 

samla in intäkter som ska täcka hela årets kostnader. Parks and Resorts affärsidé bygger på att leverera en 

upplevelse och personalen utgör av avgörande del av denna upplevelse. Det är personalen som tar 

upplevelsen till nästa nivå, det är de som får gästerna att återkomma år efter år. Liza berättar: 

“Ja men absolut, det är det ju. Till exempel när du går ut och lämnar vår personalmatsal, som för övrigt 

heter Green Room, och när du går ut så står det vid helkroppsspegeln att nu äntrar du scenen. För du 

går ut på scenen och möter vår publik, det är så vi ser det för att få den här upplevelsen som gäst. Hela 

vårt koncept faller ju platt om vi inte har bra gästmöten, alla förväntar sig när de kommer till exempelvis 

Gröna Lund att Jetline kittlar i magen, sockervadden är söt, eller att det är kul att stå och spela ett spel 

och man hoppas på att vinna, man har lite pirr i magen. Men det är personalen, hur personalen i spelen 

är, hur personalen som säljer sockervaddar är, hur personalen vid attraktionerna är, det är det som kan 

förhöja hela upplevelsen.” 

Många företag väljer idag att använda sig av frasen “personalen är vår viktigaste resurs” och efter 

genomförandet av vår studie anser vi att denna fras är fullt tillämpbar hos Parks and Resorts.  

6. Avslutande diskussion 

I tidigare kapitel har vi redovisat resultatet utifrån Parks and Resorts rekryteringchefers perspektiv. I 

detta avsnitt kommer resultatet att kortare summeras genom att vårt syfte och våra frågeställningar 

besvaras. Därefter kommer vi att hålla en mer kritisk diskussion kring delar av resultatet vilket även 

kopplas till tidigare forskning och teori. Slutligen kommer en metoddiskussion att presenteras och vi 

kommer även att ge förslag till fortsatt forskning inom ämnet.  

Syftet med studien var att studera artistkonceptet i Parks and Resorts rekryteringsprocess. Hur gör 

rekryteringscheferna för att vid nyrekryteringar få fram vad det innebär att arbeta för ett företag med ett 

artistkoncept? Då det är en så stor andel nyanställningar så är det enligt Parks and Resorts extra viktigt att 

implementera artistkonceptet tidigt hos de sökande. När parkerna öppnar för säsongen ska de nyanställda 

veta vad som förväntas av en “artist” och hur de ska göra för att leverera en känsla och upplevelse av 

världsklass.  

De frågeställningar vi inledningsvis ville besvara var; 

Hur synliggörs artistkonceptet genom de olika delarna av rekryteringsprocessen?  

Vilka strategier använder sig Parks and Resorts rekryteringschefer sig av för att synliggöra 

artistkonceptet? 

För att besvara våra frågeställningar har vi analyserat textmaterial från Parks and Resorts och Gröna 

Lunds hemsidor, deltagit vid ett frukostseminarium, gått igenom rekryteringsprocessens olika delar - 

grundkravsdelen, servicetestet och gruppaudition - samt hållit intervjuer med rekryteringscheferna. I vårt 

resultat har vi lyckats få en inblick i hur Parks and Resorts artistkoncept fungerar, vad det används till 

samt hur de vill att en “artist” hos dem ska vara. Artistkonceptet beskrivs av våra informanter som en 

tydlig och enkel metod för att förklara för säsongspersonalen vad som förväntas av dem vid ett jobb hos 

Parks and Resorts.  
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För att besvara vår frågeställning kring hur artistkonceptet synliggörs genom de olika delarna av 

rekryteringsprocessen så kunde vi inte se artistkonceptet så tydligt i de första två delarna, 

grundkravsdelen och servicetestet. Här berättade en av rekryteringscheferna om hur de sökande 

fortfarande befann sig i deras värld då de gick igenom dessa delar. Detta var något vi inte höll med om 

helt och hållet när vi själva analyserade dem. I grundkravsdelen kunde vi känna igen den layout som 

finns på Parks and Resorts hemsida, det vi tolkar att rekryteringschefen benämner som Parks and Resorts 

“värld”. I servicetestet så kunde vi däremot inte alls se den layout som är så specifik för organisationen. 

Det är en layout som kännetecknas av färger, glädje och spex men som vi i servicetestet inte kunde se 

alls. Det var främst på gruppaudition vi kunde se hur artistkonceptet fick synas och ta plats. Här fanns allt 

det visuella och terminologiska som enligt vår analys är artistkonceptet. Servicetestet utgör således ett 

glapp i det annars så synliga konceptet. 

För att besvara vår frågeställning om vilka strategier som rekryteringscheferna använder sig av för att 

synliggöra artistkonceptet har vi utifrån vårt datamaterial kunnat urskilja följande: Artistkonceptet syns 

rent visuellt i parkerna i form av exempelvis helkroppsspeglar med texten "Nu äntrar du scenen" och på 

hemsidan i form av text och bild. Att låta artistkonceptet synas kan ses som en medveten strategi från 

Parks and Resorts sida. Detta då vi kunde se konceptet från att de annonserar ut sina tjänster till att de 

sökande får gå på den sista delen i rekryteringsprocessen, gruppaudition. Artistkonceptet med dess 

vokabulär, som exempelvis att de använder sig av ordet “manus” istället för arbetsbeskrivning anser vi 

kan bidra till att artistkonceptet förstärks. De artister som arbetar inom någon av parkerna stöter enligt 

rekryteringscheferna dagligen på de visuella och terminologiska symbolerna som påminner dem om 

deras “artistroll”. Men hur ska man då vara som artist hos Parks and Resorts? Enligt Parks and Resorts 

rekryteringschefer, Ida och Liza, så ska en artist gilla att ge service, möta gästen på ett trevligt sätt samt 

kunna ge en upplevelse. Att ge en upplevelse handlar enligt dem mycket om att göra det lilla extra för 

gästen. Här använder de sig flitigt av storytelling och vi fick höra många berikande exempel på hur en 

bra artist kan leverera det lilla extra för gästen. Även Idas roll som rekryterare, där hon var utåtriktad och 

engagerad, kan vara ett sätt som bidrar till att de sökande uppfattar vad som förväntas av en anställd hos 

Parks and Resorts. De strategier vi har kunnat se att de använder sig av för att implementera 

artistkonceptet i rekryteringsprocessen är därmed hur det syns visuellt och terminologiskt, hur 

rekryteringscheferna använder sig av storytelling samt rekryterarens agerande vid gruppaudition.  

Parks and Resorts säger sig ha infört artistkonceptet för att kunna förtydliga för sina medarbetare vad 

som förväntas av dem. De menar att de redan innan anställningen börjar vill förbereda de sökande på vad 

som kommer krävas av dem under en säsong i någon av deras parker. När de införde artistkonceptet 

verkade det handla om att hitta ett sätt att kunna förmedla de krav som följer med arbetet men enligt vår 

mening kan det även användas för att kontrollera medarbetarna där kontrollen kan anses legitim då 

konceptet sägs inkludera alla. Det blir för Parks and Resorts, på det sättet relativt enkelt att utvärdera 

vilka som inte lever upp till de förväntningar som artistkonceptet innebär. Artistkonceptet kan i denna 

mening ses som ett slags styrmedel där alla utvärderas efter hur bra de uppfyller dess krav. Från Parks 

and Resorts perspektiv, vilket är det perspektiv som denna uppsats fokuserat på, verkar artistkonceptet ha 

underlättat deras arbete med rekryteringen. Att underlätta rekryteringsarbetet, att hitta rätt person till rätt 

jobb är inte bara en utmaning för Parks and Resorts, detta kan även ses som en utmaning för andra 

organisationer. Så frågan är hur deras sätt att arbeta med artistkonceptet kan förstås ur ett bredare 
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perspektiv? Artistkonceptet skulle kunna ses som ett exempel på en trend inom arbetslivet där individen 

behöver investera en allt större del av sig själv i arbetet. Känslor och engagemang verkar få en allt större 

betydelse i arbetet och är i högre grad kopplat till arbetsuppgifterna. Detta skulle kunna få konsekvenser 

för hur vi ser på arbete; frågor som väckts under arbetet med denna uppsats är var gränsen går mellan 

arbete och fritid, eller om den ens finns? Om de anställda är så pass känslomässigt engagerade som Parks 

and Resorts rekryteringschefer beskriver att de vill att deras anställda ska vara så kan det vara svårt att 

hålla en gräns mellan sin yrkesmässiga roll och den roll de har utanför arbetet. Att vara personligt 

engagerad och involverad i organisationen och dess verksamhet kan gynna organisationen men frågan 

man bör ställa sig är dock om medarbetarna gynnas eller missgynnas av detta engagemang? 

Engagemanget kan ses som givande för medarbetaren då denna får känna sig som en del av 

organisationen och blir hängiven sitt arbete men den känslomässiga ansträngningen och att vara 

personligt involverad kan leda till stress och utmattning för individen. Detta perspektiv på artistkonceptet 

är något som vi skulle vilja studera vidare.  

Något annat vi reflekterat över under vår studie är artistkonceptets ursprung. Artistkonceptet är inspirerat 

av Disneys parker och delar av Gröna Lunds ledning åkte runt 2008 över till Florida för att se hur Disney 

arbetade med sin personal. Trots att Gröna Lund och Parks and Resorts har anpassat konceptet till den 

svenska marknaden så kan det fortfarande uppfattas som väldigt amerikanskt. Till viss del kan vi se en 

trend i hur svenska företag i och med globaliseringen tar efter och inspireras av utländska, och många 

gånger amerikanska, företag. Den ökade spridningen av amerikansk managementlitteratur och 

styrningsmetoder skulle kunna vara ett exempel hur denna trend har hållit i sig. Det amerikanska sättet 

att arbeta kan locka då det många gånger kan ses som okonventionellt och nytänkande jämfört med det 

traditionella svenska sättet att arbeta och styra. Men frågan kvarstår, vilka gynnas och vilka missgynnas 

när man väljer att involvera och styra sina anställda mer känslomässigt i sina arbetsuppgifter?  

Parks and Resorts väljer medvetet att sticka ut och profilera sig med artistkonceptet. Detta innebär att de 

som inte gillar konceptet förmodligen inte kommer kunna göra ett bra jobb enligt Parks and Resorts. Ida 

berättar att de har haft deltagare som inte visat att de kunde ta till sig artisteriet på gruppaudition och som 

därför har sållats bort. Artisteriet leder till utökade arbetsuppgifter, det handlar inte bara om att köra en 

attraktion eller att steka hamburgare. Kan man inte identifiera sig med detta, att både vara artist och 

samtidigt utföra de huvudsakliga arbetsuppgifterna, då är man inte den person som Parks and Resorts 

söker till sina parker. Ett jobb inom Parks and Resorts är inte något som passar alla och på så sätt kan 

organisationen uppfattas som selekterande och stängd. Parks and Resorts uppmuntrar alla olika typer av 

människor att besöka deras parker, gamla som unga. Vi får känslan av att detta inte verkar gälla på 

samma sätt för deras medarbetare. Trots detta framhäver Ida och Liza gärna den mångfaldssatsning som 

pågår hos Parks and Resorts. De beskriver hur deras gäster består av olika människor i olika åldrar med 

olika förväntningar och att detta ska speglas i deras medarbetare. När vi studerar rekryteringsprocessen 

och hur Parks and Resorts formulerar sig i sina annonser och på hemsidan så uppfattar vi att de söker 

väldigt extroverta och utåtriktade personer. Även om det kommer en blandning av personligheter på 

deras gruppaudition så är sättet de framställer sig på mycket riktat mot en viss typ av personlighet. 

Eftersom det dessutom nästan uteslutande handlar om säsongsarbete kan man tänka sig att de sökande är 

relativt unga, något vi även observerade under den gruppaudition vi deltog vid. Ett av grundkraven är 

dessutom att de sökande ska kunna prata svenska, vilket till viss del är förståeligt då det finns många 
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barn i deras parker som inte kan prata något annat språk. Den idealanställde kan alltså ses som en ung 

utåtriktad person som pratar svenska, de anställda blir därmed ganska lika varandra. Hur kan Parks and 

Resorts då uppnå den mångfald de så gärna vill ha? Att prata om mångfald ger organisationen legitimitet 

men frågan är om det ens går att uppnå i den utsträckningen att deras medarbetare ska spegla deras 

gäster? 

För att förstärka artistkonceptet använder sig rekryterarna av storytelling. En av rekryteringscheferna 

berättade exempelvis om en parkvärd som bjöd upp en liten kille i kön till kärlekstunneln till en 

fäktningsduell. Det här exemplet visar på en idealtyp av Parks and Resorts parkvärdar och många kanske 

har svårt att leva upp till den bilden. Förutom att parkvärden ska städa och hålla rent så ska denne också 

vara en härlig person som gillar att bjuda på sig själv. På så sätt kan storytelling, att man ger exempel på 

en bra medarbetare, ställa krav på de anställda som kan kännas svåra att leva upp till. Dessa två delar av 

jobbet kan ibland ses som motstridiga. I Hochschilds (1983) teori, vilket bekräftas i Ashforths och 

Humphreys (1993) studie, kan emotional labor sätta press på de anställda då de måste identifiera sig med 

servicerollen. Det kan leda till stress och känslomässig ansträngning om inte individen kan hantera de 

krav som ställs på denne i och med arbetet (Hochschild 1983, Ashforth och Humphrey 1993). Det finns 

flera olika sätt som underlättar för att den anställde ska kunna identifiera sig med servicerollen, i detta 

fall artistrollen. Detta benämner Hochschild (1983) som surface acting och deep acting och andra 

forskare har förlängt detta med begreppet genuine emotions (Ashforth och Humphrey 1993, Gardner et al 

2009, Humphrey 2012). Om individen helt och hållet kan känna med de känslor som krävs för jobbet 

använder denne sig av sina verkliga känslor, vilket är den del av emotional labor som kallas genuine 

emotions. Om den anställde inte helt kan känna med de känslor som krävs kan denna använda sig av ett 

agerande på två nivåer, antingen genom att förställa sina verkliga känslor till att passa rollen, vilket kallas 

deep acting, eller använda sig av ett ytligt agerande och visa upp de önskvärda känslorna utåt även om 

dessa inte stämmer överens med vad den anställde verkligen känner. Det sistnämnda exemplet kallas 

surface acting. I sin teori beskriver Hochschild (1983) att om individen kan använda sig av deep acting, 

eller det senare genuine emotions, istället för surface acting kan detta minska stressen och den 

känslomässiga ansträngning som kan uppstå (Hochschild, 1983). Parks and Resorts försöker enligt vår 

mening att på flera sätt uppnå deep acting/genuine emotions hos deras medarbetare. De vill inte att deras 

anställda ska låtsas utan glädjen och energin ska gärna vara äkta. Detta uppnår de genom att bland annat 

anställa "rätt personlighet med rätt engagemang" samt genom att låta artistkonceptet synas så tydligt som 

det gör. Trots detta kan de inte garantera att medarbetarna inte agerar. I och med att en anställning hos 

Parks and Resorts ställer krav på medarbetarna som går utanför deras huvudsakliga arbetsuppgifter kan 

vissa känna ett behov av att agera för att klara av de ibland motstridiga kraven. Detta agerande kan 

därmed ge negativa konsekvenser för dessa medarbetare.  

6.1 Relationen mellan metodval och resultat 

En kvalitativ ansats innebär att få en djupare förståelse för ett fenomen. Det handlar om personers egna 

upplevelser av ett socialt fenomen, i detta fall artistkonceptet. Men med detta kommer också vissa 

begränsningar vilka kan vara viktiga att som forskare vara medveten om. Vi utgår i denna studie från 

individerna vi träffar, beskriver deras upplevelser samt kopplar detta till teoretiska begrepp. Därefter 

finns det möjlighet för oss att analysera deras upplevelser av fenomenet och på så sätt göra det giltigt på 
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ett mer generellt plan. När rekryteringscheferna exempelvis berättade för oss att artistkonceptet var något 

som genomsyrade hela organisationen och alla som arbetar där förstår vi detta som deras upplevelse. 

Rekryteringscheferna visar upp den bild som ledningen vill förmedla utåt men vi kan inte veta att det 

verkligen är så att alla i organisationen upplever det likadant. Vi har endast skrapat på ytan och det skulle 

behövas utökad empiri för att kunna förstå hur hela organisationen genomsyras av artistkonceptet. Men 

vi har alltså gjort ett medvetet val att endast fokusera på rekryteringscheferna och deras arbete med 

rekryteringsprocessen för att begränsa vår studie. Denna studie är dessutom en fallstudie av en 

organisation och det resultat vi har kommit fram till bör inte ses som generaliserbart för alla 

organisationer. Alla organisationer är olika men däremot kan man eventuellt hitta likheter i rekryterarnas 

upplevelser även i andra serviceinriktade organisationer.  

En stor begränsning i vårt val av metod är att våra informanter kan vilja framställa sig själva och 

organisationen på bästa tänkbara sätt. Därför bör vi ställa oss kritiska till deras eventuellt skönmålande 

svar. Genom att delta vid ett frukostseminarium, göra grundkravsdelen och servicetestet, observera en 

gruppaudition samt att vi har genomfört intervjuer har vi fått en bred förståelse för hur 

rekryteringscheferna arbetar med att införa artistkonceptet i rekryteringsprocessen. Vi får däremot inte 

veta hur de sökande och säsongsanställda faktiskt ställer sig till det och hur det används. De antaganden 

vi gör i vår analys kring konceptets konsekvenser för medarbetarna och deras upplevelser bygger därför 

till stor del på den tidigare forskning vi tagit del av. Ytterligare en begränsning är att vi endast hade 

möjlighet att delta vid en gruppaudition.  Här kan både deltagarna och rekryteraren ha påverkats av vår 

närvaro. Deltagarna varierar dessutom mellan de olika auditiontillfällena, de enda individerna som finns 

närvarande vid varje audition är rekryterarna. Även dessa kan agera på olika sätt vid de olika tillfällena 

beroende på hur deltagarna agerar. Vi kan heller inte uttala oss om hurvida det visuella i rummet såg 

likadant ut vid varje audition. Hade vi kunnat göra ytterligare observationer eller rentav en dold 

observation skulle kanske resultatet ha visat något annat. Det senare fallet skulle dock vara svårt att 

genomföra ur både praktisk och etisk synpunkt.  

Förutom att deltagarna vid gruppaudition kan variera och att våra intervjupersoner kan välja att ge oss 

vissa skönmålande svar så är även vår egen roll som forskare något vi bör ta hänsyn till i studiens 

resultat. Vår förförståelse och det fokus vi har valt att ha i vår datainsamling kan påverka resultatet, detta 

kan ha gjort att vi missat andra saker som hade kunnat vara av vikt. Dock är denna förförståelse svår att 

bortse ifrån och att ha ett tydligt fokus har samtidigt hjälpt oss att lättare hålla oss till studiens syfte.  

 

6.2 Slutsats och implikationer för vidare forskning  

De slutsatser vi skulle kunna dra från vår studie är att Parks and Resorts arbete med emotional labor, att 

de anställda ska utstråla vissa känslor och sälja en upplevelse, spelar en stor roll för deras verksamhet och 

att det beteende personalen uppvisar bidrar till deras intäkter och resultat. Uppvisar personalen “rätt 

beteende”, i detta fall en artists beteende, ökar detta chanserna till merförsäljning och att gästerna vill 

komma tillbaka. Att implementera artistkonceptet framställs därför som väldigt viktigt för Parks and 

Resorts. Genom vår studie kan vi konstatera att de har utvecklat utförliga och tydliga strategier för att få 
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artistkonceptet att nå fram till sina anställda, redan i rekryteringsprocessen. Rekryterarna kan ses som den 

yttersta och viktigaste länken i detta och använder sig dagligen av artistkonceptet i sitt arbete.  

Denna studie visar på hur emotional labor praktiskt kan synas genom en rekryteringsprocess, i detta fall 

rekryteringsprocessen inom Parks and Resorts. Den enda svenska studie vi kunde hitta kring rekrytering 

och emotional labor var Abialas studie Säljande samspel. Den syftar bland annat till att undersöka hur 

rekrytering av social förmåga går till och hon har undersökt detta på ett antal olika branscher (Abiala 

2000). Den bransch som Parks and Resorts är verksam inom, upplevelse- och nöjesbranschen, finns inte 

med i Abialas undersökning och denna studie kan därför ses som ett komplement till hennes studie och 

det svenska forskningsfältet kring rekrytering. Något som skulle vara intressant att gå vidare med är hur 

de nyanställda artisterna klarar av att hantera de krav som ställs på dem i och med att de ska vara artister. 

Att komplettera denna studie, som medvetet har tagit ett arbetsgivarperspektiv, med en studie där det är 

medarbetarnas perspektiv på artistkonceptet som står i fokus skulle fördjupa förståelsen ytterligare för 

detta fenomen. 
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8. Bilagor 

Observationsguide 

Att säga till deltagarna: 

 

Hej! 

Vi heter Cornelia och Sofie och vi skriver just nu C-uppsats vid Uppsala universitet. Vi är här idag för att 

vi vill undersöka Parks and Resorts rekryteringsprocess. Vid denna gruppaudition kommer vi att sitta 

med för att observera. Vi kommer inte att ta del av era personuppgifter och vi kommer i eventuell analys 

inte att använda oss av era riktiga namn, vi kommer inte heller att berätta vilken av alla gruppauditions vi 

har studerat. Ni är alltså anonyma i vårt material. Viktigt att tillägga är dessutom att slutresultatet av vår 

studie kommer att användas i forskningssyfte, vikten av ert deltagande är mycket viktigt och rapporten 

kommer att publiceras i Uppsala universitets databas för forskning. Deltagande är dock frivilligt och ni 

får själva bestämma hur mycket eller lite ni vill delta. Jag vill återigen påminna om att ert deltagande är 

viktigt samt att ni kommer att vara anonyma, man kommer inte att kunna identifiera er ur vårt material. 

Förutom denna observation kommer vi också att intervjua Ida och Liza. Och det är just hur Parks and 

Resorts väljer att arbeta som vi är intresserade av, er som enskilda individer och er upplevelse av denna 

audition kommer vi alltså inte att gå in på. Om ni vill komma i kontakt med oss och har ytterligare frågor 

så kommer vi att stanna kvar här en stund efter er audition. Kommer ni på något i efterhand eller om ni 

vill ta kontakt med vår handledare på Uppsala universitet så går det bra att höra av er till oss via Ida och 

Liza, de har våra kontaktuppgifter. 

Lycka till nu!! 

 

Observationsschema: 

Frågeställningar: Hur synliggörs artistkonceptet genom de olika delarna av rekryteringsprocessen? 

Vilka strategier använder Parks and Resorts rekryteringschefer sig av för att synliggöra artistkonceptet? 

 

Ord (vad sägs? Särskilt artistrelaterat men även annat)  

Kroppspråk (hur agerar man, gestikulerar, sitter osv) 

Känslor (vilka känslor är närvarande?) 

Visuellt (kläder, möbler, skyltar, rummet osv) 

Implementering (tar till sig budskapet? Visar upp rätt känsla, beteende?) 

Övrigt 

 

Intervjuguide 

Informationsbrev:  

Denna studie syftar till att ta reda på hur Parks and Resorts artistkoncept implementeras i de olika delarna 

av rekryteringsprocessen. Vi är intresserade av att se hur man gör just vid nyrekryteringar för att visa upp 

sitt koncept samt att få de sökande att förstå vad som förväntas av dem om det är så att de skulle bli 

erbjudna en tjänst. Vi är också intresserade av att se hur man arbetar för att hitta "rätt personer med rätt 

engagemang". Hur vet man vilka som är "rätt" och kommer att ta sig an artistkonceptet på bästa sätt? 
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Studien utgör en C-uppsats inom kursen Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och 

personal C vid Uppsala universitet. Studien kommer att utföras under våren 2014 av Sofie Östedt och 

Cornelia Rognli under handledning av Lisa Salmonson. Resultatet av studien kommer att publiceras i 

Diva, Uppsala universitets publikationsdatabas. Ni som deltagare har när som helst rätt att avbryta er 

medverkan i studien och behöver inte heller ge någon förklaring till varför. Skulle du efter intervjun 

komma på något du sagt som du vill ska strykas så lovar vi att tillgodose detta. Då studien är en fallstudie 

av endast er organisation, där vi endast kommer att intervjua er så kan vi varken lova er anonymitet eller 

konfidentialitet. 

Nedan följer ett antal intervjufrågor som vi kommer att utgå ifrån. Intervjun kommer att spelas in för att 

underlätta transkriberingen av materialet. Det inspelade materialet kommer sedan att raderas. Om du inte 

samtycker till detta vill vi att du hör av dig till oss så fort som möjligt. 

Tack för att du vill ställa upp! 

Vänliga hälsningar 

Sofie Östedt, tel. 0737271466, sofie.ostedt@hotmail.com 

Cornelia Rognli, tel. 0703356676, cornelia_rognli@hotmail.com 

Vid kontakt med handledare: 

Lisa Salmonson, doktorand på sociologiska institutionen vid Uppsala universitet. Tel. 018-471 7683, 

lisa.salmonsson@soc.uu.se             

Intervjufrågor 

Inledning 

 Berätta lite om dig själv. Vem är du? Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig? Vilka arbetsuppgifter 

ingår i tjänsten som rekryteringschef? 

Artistkonceptet 

 Berätta om artistkonceptet. 

Underfrågor: Vad menar ni med det? Finns det någon definition? 

Var har ni hittat er inspiration till artistkonceptet? Hur kom det till? 

 Artistkonceptet - kan det vara en del i organisationskulturen? 

Underfråga: Ändrades organisationskulturen när ni införde artistkonceptet?   

 Ni pratar ju om att ni vill ha rätt personer med rätt engagemang ute i era parker. Vem är "rätt 

person med rätt engagemang" för er organisation? 

 Hur yttrar sig artistkonceptet i backoffice? 

Underfråga; Hur blir dom artister? Vilken utbildning erbjuds? 

 Ni berättade på frukostseminariet om att ni vid kickoffen bytte plats med de nya artisterna, att ni 

som jobbar mer back-office kliver fram och snurrar attraktioner, kan du berätta om det? 

 När ni presenterar den artist ni söker, exempelvis på hemsidan, så verkar det vara en person med 

stor social förmåga, som är utåtriktad och aktivt kontaktsökande. Hur ser ni på att detta? Är det 
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bara denna personlighetstyp som passar hos er? 

 

De mer lugna stjärnorna; 

På gruppaudition nämnde Ida att det även finns mer lugna stjärnor. “Vi vill ha en mångfald hos 

våra medarbetare för att matcha den mångfald om finns hos våra gäster”. 

Tror ni att med er tydliga profilering på att artisterna ska showa för gästerna, att ni då missar en 

del andra värdefulla sökanden - de mer lugna stjärnorna? 

Kan detta göra att en annan viss typ av människor inte vill/vågar söka sig till er? Hur ser ni på 

detta?  

Grundkravsdelen 

 Kan du berätta om den första delen av rekryteringsprocessen, grundkravsdelen? Underfrågor: Hur 

går den till? Vad tittar ni på här? Hur fungerar urvalet, tittar ni på alla eller sorterar "datorn" bort 

de som inte uppfyller kraven automatiskt? 

 Då ni säger att ni vill att de sökanden ska veta vad som förväntas av dem, hur uppfyller ni det just 

i den här första delen? 

Underfrågor: Syns det i formuläret och i så fall hur? Hur lyfter ni fram artistkonceptet i denna 

del? Hur syns det?  

Servicetestet 

 Kan du berätta om den andra delen i rekryteringsprocessen, servicetestet? 

Underfrågor: Hur går denna del till? Vad tittar ni på här? Hur fungerar urvalet? 

 Då ni säger att ni vill att de sökanden ska veta vad som förväntas av dem, hur uppfyller ni det just 

i den här delen? 

Underfrågor; Hur lyfter ni fram artistkonceptet i denna del? Hur syns det, om det syns? 

 I år är det ju första året som ni kör detta servicetest, tycker ni att ni kan se någon skillnad på vilka 

personer som kommer till gruppaudition i år jämfört med tidigare år? Är det ett "bättre" urval 

inför gruppauditionen i år? 

Frågor som uppstått efter gruppaudition 

 När tittar ni på de sökandes CV? Hur stor roll spelar exempelvis tidigare erfarenhet av service? 

 Har det funnits någon som varit väldigt kvalificerad pga sina erfarenheter men som inte fick 

jobbet pga sin personlighet? Har ni fått några klagomål på detta sätt att välja ut personer, från 

exempelvis personer som inte gått vidare? 

 Hur visar du som rekryterare upp artistkonceptet i din roll? Förutom att berätta om det. 

 Rekryterarna som ni tar in under den mest hektiska perioden, vilka positioner har dom annars? 

Var arbetar dom? 

Underfrågor: Kommer de från koncernen eller de lokala parkerna? Hur utbildar ni dessa för att få 

en genomskinlighet och rättvis bedömning av deltagarna? 

 Hur viktigt är första intrycket vid gruppaudition? Hur tungt väger det? 
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 På er hemsida finns det en text där ni säger att om man kommer till gruppaudition får man spela 

rollspel och bjuda på ett litet scenframträdande. Är detta något ni medvetet har lagt ut för att 

bygga upp förväntningar hos deltagarna eller ligger texten kvar sedan tidigare år? (Texten heter 

"Nu sätter rekryteringen av 1000 medarbetare igång" och fanns på hemsidan i mars). 


