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Sammanfattning 

Titel: Hållbar turism 

Författare: Sofie Jönsson och Hedda Ivarsson 

Program: Ekonomprogrammet- inriktning redovisning och ekonomistyrning 

Handledare: Thomas Karlsson 

Institution: Ekonomihögskolan på Linnéuniversitetet i Kalmar 

Turistbranschen är en starkt växande bransch vilken har ökat i omsättning de senaste åren. Hållbarhet 

har blivit en faktor för verksamheter att ta hänsyn till vilket bidrar till förändrad styrriktning. Det är 

svårt att styra i en verksamhet med mycket förändringar och säsongspersonal vilka endast jobbar 

några få veckor om året. Ytterligare en svårighet med att styra inom en turistverksamhet är att 

engagera och motivera medarbetare och gäster i processer och förändringar. 

Med tanke på att den största delen av de anställda i turistverksamheten är säsongsanställda är det 

viktigt att verksamheterna visar vägen. För att styra i en verksamhet krävs det olika styrmedel. De 

styrmedel vilka behandlas i denna studie är; målstyrning, informell- och formell styrning, 

budgetering, motivation, information och kommunikation. 

Vid denna kvalitativa studie användes semistrukturerade intervjuer med olika campinganläggningar, 

detta för att utforska vilka medel verksamheterna använder vid styrning och förändringsprocesser med 

hänsyn till hållbarhet. Men också för att redogöra hur verksamheter skapar engagemang hos både 

gäster och medarbetare. Efter att intervjuerna var gjorda och utarbetade tolkades detta material 

tillsammans med den teoretiska referensramen vilken tagits fram. 

Vi har konstaterat att turistverksamheter har beaktat hållbara åtgärder, både miljömässiga och sociala. 

Resultatet av studien visar att styrmedlen; information, kommunikation, motivation och 

organisationskultur är det främsta för att styra verksamheterna i förändring med hänsyn till hållbarhet. 

  

Nyckelord: Hållbar turism, hållbarhet, styrning, förändringsprocess och styrmedel 
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Förtydligande av begrepp i vår studie: 

·       Säsongsgäster innebär gäster vilka har en plats på campingen under ett flertal månader, 

exempelvis april till oktober. 

·       Organisationskultur och företagskultur är två ord vilka används, dessa innebär samma sak 

i vår studie. 

·       När vi benämner hållbarhet i kapitel 3–6 avspeglar det enbart social och miljömässig 

hållbarhet. 
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Abstract 

Title: Sustainable tourism 

Authors: Sofie Jönsson and Hedda Ivarsson 

Program: Business administration and economics program, specialization in accounting and 

management control 

Supervisor: Thomas Karlsson 

Institution: School of Economics at Linnaeus University in Kalmar 

The tourist industry is a strong growing industry which has increased in sales during recent years. 

Sustainability has become a factor for businesses to take into account which contributes to changing 

direction. It is difficult to manage a business with many changes and seasonal staff who only work a 

few weeks a year. Another difficulty in managing a tourism business is to engage and motivate 

employees and guests in processes and changes. 

Bearing in mind that the majority of employees in the touristbusiness are seasonal employees, it is 

important that the business show the road. To control a business, different instruments are required. 

The instruments discussed in this study are; goal management, informal and formal control, 

budgeting, motivation, information and communication. 

In this qualitative study, semi-structured interviews with various campings were used, this in order to 

explore the operations used in managing and change processes in terms of sustainability. And also to 

describe how businesses create engagement with both guests and employees. After the interviews 

were made and worked through, the material was interpreted in conjunction with the theoretical 

reference framework that were developed. 

We have found that touristbusinesses have taken sustainable actions into account, both environmental 

and social. The result of the study shows that the instruments; information, communication, 

motivation and organizational culture are the primary means of controlling the businesses in change 

with sustainability consideration. 

Keywords: Sustainable tourism, sustainability, control, process of change and instruments 
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Clarification of concepts in our study: 

·      By seasonal guests we mean guests who have a place at the campsite for several months, 

for example April to October. 

·      Organizational culture and corporate culture are two words that are used, this means the 

same thing in our study. 

·      When we call sustainability in chapters 3-6, we only mean socially and environmentally 

sustainable. 
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1. Inledning till hållbar styrning inom turistverksamheter 

Studiens första kapitel består av inledning till uppsatsen vilken ger en grundläggande beskrivning av 

hållbarhet, turism, styrprocesser och hållbarhetsstyrning. I problemdiskussionen diskuteras 

problematiken kring styrprocessen inom hållbar turism. Detta mynnar ut i studiens frågeställning, 

syfte och den avgränsning vi valt att göra. Vi kommer till sist att presentera uppsatsens disposition för 

att tydliggöra studiens upplägg. 

 

1.1 Bakgrund avseende hållbarhet, turism och 
verksamhetsstyrning 
Hållbarhet 

Numera är hållbarhet ett vanligt förekommande begrepp hos gemene man. Det finns nästan ingenting 

som inte kan vara hållbart. Hållbar energi, hållbart resande och hållbar tillväxt för att nämna några 

kategorier (Gulliksson & Holmgren, 2018). De senaste 30 åren har hållbarhet kommit att utvecklas 

från enbart ett begrepp där miljöaspekter omfattats, till att integrera med sociala- och ekonomiska 

perspektiv (Nilsson & Olve, 2013). Gulliksson och Holmgren (2018) menar att det är vi individer som 

besitter kontrollen, ansvaret och står för framtidens hållbara avtryck på jordklotet. 

Hållbarhetsutvecklingen har kommit att handla om huruvida organisationer kan tillgodose dagens 

behov utan att på något vis äventyra nästa generations potentiella möjlighet att tillgodose deras 

(Gulliksson & Holmgren, 2018, refererad i Hägerhäll, 1988). Utvecklingen har på så vis förändrats till 

att avse överlevnad för verksamheter genom att rekonstruera strategierna där hållbarhet inkluderas för 

att behålla organisationens marknadsandelar och legitimitet (Nilsson & Olve, 2013).   

  

Turism 

Med en omsättning om cirka 317 miljarder svenska kronor år 2017 i jämförelse med hela det svenska 

näringslivets omsättning vilket landade på 8574 miljarder kronor är turismsektorn en av de största 

ekonomierna (Tillväxtverket, 2018; Scb, 2018). Ökad turism skapar fler arbetstillfällen, 2016 ökade 

jobben inom turistbranschen med 7,4% (Tillväxtverket, 2018). Turismsektorn bör därmed i 

arbetsprocessen se helheten i de produkter och tjänster de tillhandahåller framför enbart de 

ekonomiska delarna (Manniche, Topsø-Larsen, Brandt-Broegaard & Holland, 2018). En förutsättning 

för Sveriges tillväxt är att fortsätta hållbarhetsarbetet i besöksnäringen som en del av 

utvecklingsprocessen (Tillvaxtverket, 2019). År 2010 lanserades en strategi för hållbar besöksnäring 

2020 genomfört av Tillväxtverket, visit Sweden och Think Tank. Där visionen innebär en uppnådd 
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fördubbling av besöksnäringen till år 2020. I strategin finns bland annat aspekter som digitalisering, 

konsumtionsbeteenden och affärsmodeller. Världens mest hållbara destination “2040” är en av de 

visioner som organisationerna tillsammans arbetat fram (Svenskturism, 2019). I rapporten som gjorts 

av Svenskturism (2019) menar de att besöksnäringen har en av de viktigaste rollerna i att vara goda 

förebilder i frågan om en hållbar branschutveckling. Utvecklingen kommer därmed vara en 

utvecklingsfas av samhällsnormer, där vikten av ett mer hållbart samhälle ligger i fokus. 

  

Verksamhetsstyrning 

Huvuduppgiften för organisationsledningen innebär att tillsammans med anställda uppnå uppsatta mål 

vilka verksamheten satt upp (Anthony, Govindarajan, Hartmann, Kraus & Nilsson, 2014). Att 

framgångsrikt leda verksamheter strategiskt och strukturerat omfattar både dagliga rutinprocesser och 

långsiktiga handlingsplaner (Bredmar, 2015). Ledningskontroll kan därmed logiskt bestämmas som 

att chefer på högre nivå utövar inflytande på medarbetarna som befinner sig på lägre nivåer, detta för 

att de kan uppfylla målen och att strategierna genomförs. Styrprocesser definieras likt en samling av 

separata komponenter som fungerar som en helhet. Processerna omfattar alltifrån planering, 

utformning av verktyg och tekniker vilka möjliggör organisatoriska styrningskontroller, uppifrån och 

ner (Anthony et al., 2014). I samband med styrprocesser beskriver Anthony et al. (2014) att ledningen 

utformar styrmedel vilka är avsedda att föra organisationen i önskad riktning. 

Styrmedel av olika slag används för att säkerställa verksamhetens effektivitet och måluppfyllelse 

(Nilsson & Olve, 2013). Den struktur som påverkar den formella organisationsdesignen bildar ett 

styrsystem som används inom verksamheten. För att utföra formella styrsystem krävs det även 

beaktande av informella styrsystem, exempelvis organisationskulturen och arbetsetik. För att kunna 

styra en organisation krävs det en social kontext som en grund för att kunna få in de formella 

systemen (Anthony et al., 2014) 

Hållbarhetsstyrning 

I och med den stora utvecklingen som sker idag är det viktigt att man som organisation arbetar med 

hållbarhet. En stor del i arbetet är att skapa ett anseende för kunder, detta görs genom att 

organisationen berättar hur de arbetar med hållbarhet och hur processen för förbättringar ser ut. För att 

detta ska fungera krävs det att arbetet kring hållbarhet ingår i organisationskulturen. Ytterligare en 

viktig del är att organisationerna involverar sina kunder i arbetet kring hållbarhet för att engagera dem 

i processen (Verksamt, 2017). Enligt Gulliksson och Holmgren (2018) är attityder i verksamheter en 

viktig del i alla förändringsprocesser som ska genomföras. Det kan i vissa fall förekomma att kunder 

och även medarbetare har attityder vilka överensstämmer med det företaget strävar efter. Den 

psykiska inställningen hos individer är direkt avgörande av hur engagerade individer är. Att ändra 
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individers attityder går, dock kan det vara svårt. Trygghet och gemenskap är faktorer vilka skapar en 

positiv känsla och underlättar individers engagemang (Gulliksson & Holmgren, 2018). 

Att producera och ta fram alternativa och hållbara lösningar är ett krav för företagsledare och 

politiker. Etablering av lösningar för att möjliggöra förhållningssätt till de knappa resurser vilka länge 

missbrukats och överkonsumeras (Svenskturism, 2019). Myrman (2014) skriver i en artikel att 

turismen dock är helt beroende av ytterligare hållbar utveckling då man spår att resor framöver 

kommer att öka snarare än att minska i antal (Gp, 2014). Till följd av globaliseringen och möjlighet 

att påverka intressenter har agerande kommit att bli ett krav för verksamheter. Ett utökat aktörsansvar 

är resultatet av den riktning vilken utvecklingen rört sig mot. CSR, Corporate Social Responsibility, 

har påverkat företag genom att belysa konflikterna mellan ekonomiska-, sociala-, och miljömässiga 

värden (Nilsson & Olve, 2013). Bredmar (2015) skriver att ledningens viktigaste funktion är att 

ansvara över det strategiska arbetet i verksamheten, att tänka efter före och många steg framåt för 

organisationen. 

1.2 Svårigheten med hållbar organisationsstyrning i 

turistverksamheter 
Svensson (2018) skriver i en artikel att inte minst den varma sommaren 2018 bidragit till diskussioner 

kring det avtryck vi människor vållat på jorden (Ledarna, 2018). Hållbar turism innebär att 

verksamheterna måste ta ansvar för både nuvarande och framtida påverkning. Därmed både social-, 

miljömässig- och ekonomisk påverkan utav verksamheter, besökande, miljön och även det lokala 

samhällets behov (Tillväxtverket, 2019). Tillväxtverket (2019) menar att en hållbar turismutveckling 

möter en del utmaningar i Sverige. Dels är landet geografiskt stort till ytan vilket kräver klimatsmarta 

transportlösningar. En annan del är att hållbarhet i besöksmålen ska finnas som värdegrund för att 

vara attraktiv för kommande generationer. Därmed finns det ett behov av utveckling inom turism- och 

besöksnäring för att möta alla intressenters krav, såväl ekonomiskt-, socialt- och miljömässigt. En 

samverkan mellan aktörer är ett faktum för att besöksnäringen ska mäkta med de utmaningar vilka 

branschen står inför (Tillväxtverket, 2019).  

Organisatoriska förändringar är numera ett faktum i vårt dynamiska näringsliv. Verksamheternas 

ekonomistyrning sätts därmed på prov. Att snabbt och effektivt anpassa organisationen utefter både 

externa- och interna faktorer är därför viktigt i förändringsprocessen för att bibehålla 

konkurrenskraften. Anpassningarna är tack vare informationsteknologin smidiga och genomförbara, 

detta med hjälp av det informativa styrmedlet vilket kan innebära att informera de anställda och skapa 

bättre kommunikationsvägar (Nilsson & Olve, 2013). Att använda olika styrmedel i en verksamhet för 

att uppnå ett visst beteende kan vara en lösning för ett mer hållbart samhälle, då cheferna kan styra 
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sina anställda och även gäster i den riktning de vill föra verksamheten (Naturvårdsverket, 2012). 

Hållbar turism har under senare år blivit allt viktigare ur ett samhällsperspektiv då medvetenheten 

kring hållbarhetsfrågor hos allmänheten ökat markant (Nilsson & Olve, 2013). 

Ett hållbart arbete i praktiken innebär att hållbarhet måste vara integrerat i organisationernas 

övergripande strategier. Därmed är organisationers ledning som bär ansvaret att 

hållbarhetsutvecklingen är en prioriterad fråga i verksamheten (Ledarna, u.å). Förr var det lättare för 

turistföretag att urskilja sig från konkurrenterna och visa besökarna att målsättningen var att bli 

hållbara då det inte var lika förekommande som idag. Företagen vaknade till liv när de insåg att de 

kunde vinna fördelar med att annonsera sig som en hållbar verksamhet (Bohlin & Elbe, 2012).  

Att identifiera och förstå hur organisationen påverkar och påverkas av behovet av hållbarhetsarbete 

kan vara ett första steg för att skapa insikt kring hur den egna verksamheten ska agera framöver för att 

intressenternas behov uppfylls (Ledarna, u.å.). Numera har konkurrensfördelarna avtagit då 

miljömedvetenhet hos verksamheter ställs som krav av besökare. Detta medför att 

turistverksamheterna på andra sätt måste sticka ut. Delvis kan detta göras genom att delge omvärlden 

hur hållbarhetsarbetet genomförs och prioriteras i verksamheten (Bohlin & Elbe, 2012).  

Hanefors (2010) skriver att turisternas beteende på semesterorter ofta skiljer sig från de vardagliga 

rutinerna. Tidsbegränsningen vid semester är det som skapar frihetskänslan från det vardagliga livet. 

Studier har visat att beteenden likt ansvarsfrihet råder hos turister på semesterorter, deras uppträdande 

förändras. Alla individer är olika, vilket innebär för organisationer att på olika sätt måste skapa 

motivation och engagemang hos besökare (Swarbrooke & Horner, 2007).  

Vid genomförande av förändringar stöter många organisationer på problem vid implementering av 

nya arbetsmetoder. Medarbetarnas intresse av förändring är i många fall obefintlig. Förståelse av 

värdet i förändringen saknas och en existerande tveksamhet till att förändringen blir till det bättre 

(Bredmar, 2015). Bredmar (2015) skriver också att en förankring hos medarbetarna är betydelsefull 

för maximal effekt. Pegg, Patterson och Vila Gariddo (2011) menar att turistbranschen vilka använder 

säsongsanställd personal för att möta behovet av arbetskraft vid säsongsvariationer kan resultera i 

brister avseende både kompetens, kunskap och erfarenheter. Detta kan i sin tur leda till en negativ 

kundupplevelse. För turistverksamheter kan mötet med en säsongsanställd vara avgörande för 

besökarens fortsätta intryck av verksamheten. I turistbranschen är det avgörande för organisationen 

om kundupplevelsen är positiv eller negativ för att upprätthålla verksamhetens rykte.  

Detta leder oss vidare till vår forskningsfråga och syfte. 
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1.3 Forskningsfråga 
 

• Vilka medel används inom turistbranschen vid styrning och förändringsprocesser med 

hänsyn till hållbarhet? 

o  Vilka medel används för att engagera besökarna och medarbetarna i processen 

mot en hållbar turistverksamhet? 

1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att tolka styrprocesser inom hållbar turism. Vi ska i studien undersöka 

och förklara vilka åtgärder turistverksamheter gör för att bli hållbara. Vi ska också kartlägga hur 

organisationer inom turistbranschen styr gäster och medarbetare för att skapa engagemang i 

hållbarhetsutvecklingen. 

  

1.5 Studiens avgränsning 
Inom hållbarhet finns det tre olika begrepp vilka är, sociala, ekonomiska och miljömässig hänsyn 

(Nilsson & Olve, 2013). Vi har valt att avgränsa oss till endast social och miljömässig hållbarhet med 

anledning av att det empiriska material vi samlat in avseende ekonomisk hållbarhet från våra 

respondenter inte var tillräckligt omfattande för att diskuteras i studien.  
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1.6 Disposition 

  
  

 
  

• I detta tas bakgrund upp till de problem 
som sedan tas upp till problemdiskussion. 
Forskningsfråga, syfte och avgränsning 
kommer även presenteras.1.	Inledning

• Här beskrivs studiens tillvägagångssätt. 
Vi förklarar val av forskningsmetod, val 
samt genomförande av intervjuer och 
även en metodanalys. Slutligen 
presenteras källkritik, tillförlitlighet samt 
etiska och moraliska aspekter.

2.	Metod

• I det tredje kapitlet redogörs teori kring 
styrprocesser, förändringsprocesser och 
hållbarhetsstyrning vilket sedan styrker det 
empiriskt insamlade materialet. 

3.	Teoretisk	
referensram

• I det fjärde kapitlet kommer insamlad empiri 
tas och beskrivas i samband med varandra 
för att kartlägga deras arbete kring styrning 
och förändringsprocesser. 

4.	Empiri

• I tolkningskapitlet ställs empri och teori mot 
varandra och sedan redogörs forskarnas 
tolkning kring det som tagits upp. 5.	Tolkning

• Här presenteras slutsatsen vilken forskarna 
har kommit fram till efter tolkningskapitlet. 
Framtida forskning presenteras även under 
detta kapitel. 

6.	Slutsats
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2. Metodiska val för studiens genomförande 
I detta kapitel beskrivs studiens tillvägagångssätt för att möjliggöra svar på vår frågeställning och 

vårt syfte. Här förklaras val av forskningsmetod, val samt genomförande av intervjuer och även en 

metodanalys för att ge läsaren en förståelse för uppsatsens utförande. Vi beskriver även uppsatsens 

trovärdighet i detta kapitel genom reflektioner kring respondenterna och den teori vi använt i studien. 

Slutligen belyser vi de etiska och moraliska aspekter vilka vi tagit hänsyn till under studiens gång. 

2.1 Kvalitativ metod gav en djupare undersökning 
Förutsättningen att förvärva vetenskaplig kunskap innebär ett behov av vetenskapliga metoder, vilka 

benämns kvalitativ respektive kvantitativ (Starrin & Svensson, 1994). Enligt Starrin och Svensson 

(1994) är en målsättning vid kvalitativ forskningsmetod att identifiera och/eller fastställa företeelser 

vilka ännu ej är kända eller otillfredsställande, däribland påträffande av observerade företeelser, 

variationer, strukturer och processer. Fördelen med kvalitativ forskningsmetod är att metoden tillåter 

mänskliga erfarenheter och insikter att generera nya perspektiv och förståelser att se på världen (Fejes 

& Thornberg, 2017). Empiriska generaliseringar kan inom kvalitativ forskningsmetod utföras på 

underlag av producerade resultat med hjälp av induktion (Starrin & Svensson, 1994). 

Den kvantitativa forskningsmetoden däremot beskrivs och likställs med statistik och empirisk 

observation. Insamling av forskningsdata ur en kvantitativ metod sker genom ett matematiskt 

tillvägagångssätt där insamling av material oftast sker genom enkäter eller intervjuundersökning. 

Materialet sammanställs sedan till siffror vilka berättar vad undersökningen har sagt. En fördel med 

kvantitativ metod är att materialet går att analysera fler än en gång, gör man en analys som misslyckas 

kan man använda sig av en annan slags analys (Eliasson, 2018). Med tanke på den frågeställning vi 

valt passade en kvalitativ forskning bäst för ämnet då vi utfört en undersökning kring styrning och 

förändringsarbete kring hållbarhet i turistverksamheter. Därav använder vi en kvalitativ 

forskningsmetod vid genomförandet. 

Kvalitativ forskningsmetod innebär insamling av data vilken är kopplad till studiens frågeställning, 

data tolkas och analyseras sedan tillsammans med framtagen relevant teori (Skärvad & Lundahl, 

2016). I vår studie har vi valt att betrakta företeelser och processer vilket styrker vårt val av en 

kvalitativ forskningsmetod då egenskapen i ur denna metod hänförs just till rådande företeelser och 

undersökningar av processer i alla slag. 

Enligt Fejes och Thornberg (2017) finns det en viss kritik mot kvalitativ forskning. Det sägs att den är 

alldeles för subjektiv, att resultaten bygger på vad forskarna har uppfattat som viktigt. Bryman och 
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Bell (2017) tar upp att det är svårt att invända mot det som kommer fram ur undersökningen. Det som 

tas upp anses enligt forskarna och respondenterna vara det viktigaste medan andra forskaren tycker att 

det finns andra vinklar som är av mer betydelse, vilket styrker Fejes och Thornbergs utsaga. Kritiken 

vilken Bryman och Bell (2017) samt Fejes och Thornberg (2017) tagit upp avseende subjektivitet i 

forskningsundersökning har vi tagit med oss under studiens gång, för att minimera vår bild av 

forskningsfrågans problematik gentemot verkligheten. Att stanna upp och reflektera skapar möjlighet 

att värdera respondenternas syn på problematiken snarare än vår bild av den. Precis som Starrin och 

Svensson (1994) nämner är utgångspunkten i en vetenskapligt inriktad uppsats är frågeställningen det 

centrala. Forskarna ska besitta en verklig undran bakom det undersökta ämnet vilket är en 

förutsättning för ett meningsfullt och kreativt arbete. 

2.2 Abduktiv ansats var mest lämplig för studien 
Det finns tre olika tillvägagångssätt för hur forskare ur ett forsknings-teoretiskt perspektiv ska relatera 

teori till empiri, dessa är: induktiv-, deduktiv- och abduktiv ansats (Alvehus, 2014). De grundläggande 

ansatserna är induktion och deduktion medan abduktion är en kombination av de båda processerna 

(Fejes & Thornberg, 2017). Den induktiva ansatsen innebär att empiri samlas in och sedan tas det 

fram teori som genereras till detta (Alvehus, 2014). Regelbundenhet i händelser är det induktionen 

söker och här antas regelbundenheten fortsätta (Rosengren & Arvidson, 2001). Forskarna tar fram en 

slutsats genom att göra observationer och sammanställa dessa med sina erfarenheter. En deduktiv 

ansats innebär att forskarna utgår ifrån teori som sedan bevisas till hypotesen för att se om detta 

stämmer. Utan teori att härleda ur är inte deduktion möjlig (Rosengren & Arvidson, 2001). Genom 

denna ansats kan forskarna ta reda på om teorin håller genom att utför upprepade studier för att styrka 

empirin. Abduktiv ansats innebär att forskarna rör sig mellan både teori och empiri för att få fram den 

lämpligaste informationen för uppsatsen. (Fejes & Thornberg, 2017). 

Vi valde att använda oss av en abduktiv ansats i och med att vi samlat in både teori och empiri 

samtidigt under studiens gång. Detta gjorde vi för att få fram behövd information för att analysera 

svaren från respondenterna tillsammans med relevant teori. Vid en induktiv ansats hade vi behövt ta 

fram empiri först för att sedan koppla till teori. Detta kändes inte för oss lämpligt då vi frågat 

respondenterna om teorier och hur de arbetar med dessa områden. Fejes och Thornberg (2017) 

påpekar ytterligaren en kritik med den induktiva ansatsen, vilken är att företeelser kan variera vilket 

innebär att efterkommande forskningar kan tyda på andra resultat. Den deduktiva kändes inte heller 

rätt för uppsatsen då det innebär att teorin tas fram först och att empiri sedan byggs på den, vi valde 

att inte använda oss av den med tanke på att respondenterna nämner ämnen vilka vi inte tidigare 

berört i teorin, vilket då behöver läggas till. Ytterligare en svaghet med den deduktiva ansatsen enligt 
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Fejes och Thornberg (2017) är att bevisbördan av teorin läggs framför empirin av forskaren vilket kan 

leda till att empirin kommer lite i skymundan. 

I och med dessa svårigheter och nackdelar ansåg vi att den abduktiva ansatsen var bäst lämpad för vår 

uppsats då det möjliggör en blandning mellan induktiva och den deduktiva ansatsen, alltså abduktiv 

ansats, vilken varierar mellan empiri och teori samtidigt. Nackdelarna från den induktiva- och den 

deduktiva ansatsen minskas i den abduktiva vilket kändes rätt för våra forskningsfrågor. Teorin vi 

började att ta fram innan vi genomförde intervjuerna var grundläggande för att skapa en förståelse av 

de ämnen vi tänkt beröra och etablera kunskap inför intervjuerna. De teorierna som bearbetades innan 

intervjuerna var styrmedel, hållbarhet och CSR. Då vi valt att rikta in studien på styrning och 

hållbarhet ansåg vi att dessa områden krävde fokus för att förbereda och genomföra intervjuerna. 

Detta tillvägagångssätt kan liknas vid en deduktiv ansats.  Parallellt med intervjuerna tog vi fram 

ytterligare teorier vilka stärkte och förtydligade empirins utfall. Vi fördjupade tidigare valda teorier 

och fann nya vartefter empirin växte fram, vilket innebär att vi till största del använt oss av en 

abduktiv ansats för att skapa ett större djup och ytterligare förståelse för ämnet. 

2.3 Hermeneutistiskt synsätt för tolkning av studien 
Det finns två olika vetenskapliga synsätt när det gäller uppsatsskrivning, vilka är positivism och 

hermeneutik. Positivism innebär att forskarna arbetar efter kännedom som grundas på händelser vilka 

antingen kan vägas eller mätas. Uppgiften här är att avbilda verkligheten, att finna sanningen som 

finns om verkligheten. Detta synsätt faller främst under kvantitativa undersökningar (Skärvad & 

Lundahl, 2016). Hermeneutik innebär att forskarna handlar, tolkar och förstår erfarenheter av olika 

fenomen (Fejes & Thornberg, 2017). Tolkning av en text sker på bästa möjliga sätt för att få en bra 

uppfattning kring frågeställningen som satts upp. Hermeneutiken innebär även att total kännedom inte 

kan åstadkommas samt att sinnelag påverkar undersökningen. Detta synsätt faller oftast under den 

kvalitativa metoden (Skärvad & Lundahl, 2016). Beskrivningen Starrin och Svensson (1994) ger av 

hermeneutiken är att forskarna söker budskap i forskningsprocessen. Forskarna söker kunskap och 

förståelse om hur unika företeelser, i ett visst sammanhang, speglar mänskliga handlingar (Starrin & 

Svensson, 1994). 

Vi använder i denna uppsats ett hermeneutistiskt synsätt, detta med tanke på att vi använder oss av en 

kvalitativ metod. Vi samlar in empiriskt material och tolkar det vilket är av relevans för vår 

frågeställning och för att det ska överensstämma med den teori vi samlar in, därav anser vi att 

hermeneutiskt synsätt passar uppsatsen bäst. I och med att vi intervjuat olika turistverksamheter och 

respondenter har vi fått olika erfarenheter, vilket vi tolkat och förstått för att sammanställa empiri med 

teori till en bra diskussion kring tolkningen. Vi som genomfört denna studie är studenter vid 
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Linnéuniversitetets ekonomprogram med inriktning redovisning och ekonomistyrning. Därav besitter 

vi viss grundläggande kunskap inom ekonomistyrning vilket medför att tolkningarna vi gör präglas 

både av det men också erfarenheter. 

Vi är medvetna om att vi inte kan nå total kännedom av det studerade problemet utan kommer att få 

fram en generell slutsats kring styrning och förändringsprocesser i turistverksamheter med inriktning 

mot hållbarhet. Vi är även medvetna om att vårt sinnelag kan komma att påverka uppsatsens synsätt, 

men för att undvika detta ska vi reflektera över respondenternas svar kopplat till teori och inte ta in för 

mycket egna åsikter kring problematiken mer än det vi tolkar mot den teoretiska delen.  

2.4 Hur valet kring intervjuer med olika campingar gick till 
Vi har valt att samla in vår empiri genom intervjuer. Vårt val av intervjuer har skett enligt ett 

strategiskt urval, vilket innebär att vi valt deltagarna till intervjun genom deras relevans för 

frågeställningarna. Som forskare vill man genom ett strategiskt urval få varierande svar från de olika 

respondenterna och väljer även deltagarna utefter det (Alvehus, 2014). 

Vid valet av respondenter diskuterades de ämnen vilka intervjuerna skulle beröra. Vi kom snabbt fram 

till att vi skulle vända oss till respondenter vid turistanläggningar med anledning av förändringen i 

antalet anställda under högsäsong. Verksamhetsstyrning i turistverksamheter försvåras ofta då 

anställningsformen vanligen är tillfällig och upplärningstiden begränsad vilket kan leda till brister i 

organisationens kundservice (Pegg et. Al, 2011). Vi menar att detta är en av nackdelarna med 

säsongsanställd personal då styrningen försvåras då en av orsakerna är tidsbristen. Med anledning av 

detta fann vi det intressant att undersöka verksamheternas styrning. Uppsatsens inriktning mot 

hållbarhet väcktes dels på grund av ökad medvetenheten i samhället och även då problematiken med 

ansvarsfrihet ofta råder, vilket vi tidigare nämnt.  

Vi upprättade ett kriterium att turistverksamheterna var geografiskt lokaliserat i närområdet kring 

Kalmar, därmed begränsningen till Småland och Öland. Då vi menar att möjligheten till empiri av god 

kvalitet kan öka. Vi kontaktade både små och stora anläggningar för att ta del av deras svar och se om 

det skiljer sig åt och på vilket sätt. Vi gjorde ett besök på alla campingar utom Böda Sand. På grund 

av tidsbrist fick vi en telefonintervju med dem istället.   

Vi kontaktade fler anläggningar än vad vi tänkt intervjua då vi var medvetna om att det kan komma en 

del nej från olika verksamheter som inte kan avsätta den tiden för en intervju. En kritik som Alvehus 

(2014) påpekar är att vi som forskare kan bli lite för strategiska, att vi kan inrikta oss på fel personer 

när vi redan innan vet vilka vi vill intervjua. För att undvika detta har vi vid kontakttillfället valt att 

fråga om denne person är rätt för studien eller om den isåfall vet någon annan i verksamheten vi kan 
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prata med. Presentation av respondenterna finns i vårt empiriska kapitel (4), för att ge läsare förståelse 

om vilka respondenter vi intervjuat. 

2.5 Genomförandet av intervjuer med respondenterna 
Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer, vilket innebär förberedda intervjufrågor vilka ställs 

till respondenterna men möjliggör följdfrågor under tidens gång, för att få svaren som behövs för 

uppsatsens genomförande (Skärvad & Lundahl, 2016). Vi valde att skriva ner huvudfrågorna vilka vi 

bestämt oss för att ställa vid intervjutillfället, för att sedan lämna utrymme att ställa ytterligare frågor 

kring svaren som respondenterna ger oss.  

Till en början tog vi kontakt med nio turistverksamheter via mejl, där fick vi svar från fyra 

respondenter som ställde upp på en intervju och två respondenter tackade nej. Därefter ringde vi 

ytterligare campingar vilket gav oss våra 7 respondenter. För att respondenterna skulle vara 

någorlunda förberedda skickade vi några dagar innan intervjun ut ett utkast på övergripande 

intervjufrågor vi tänkt ställa (se bilaga 1). Utformningen av intervjufrågorna arbetades fram genom en 

noggrann genomgång av vad vi önskade att diskutera med respondenterna, detta för att kunna besvara 

vår forskningsfråga på ett optimalt sätt och gav utrymme till följdfrågor beroende på respondenternas 

svar. I vår forskningsfråga framgår det att vi önskar att undersöka styrning med hänsyn till hållbarhet 

och hur verksamheterna får med anställda och besökare i processerna. Vi valde därmed att ställa 

allmänna frågor om hur de styr verksamheten för att skapa en förståelse för olika styrprocesser innan 

vi gick in på studiens inriktning mot hållbarhet.   

För att få en bra uppfattning av intervjuns innehåll valde vi att både spela in och även anteckna det 

viktigaste som sades. Anteckningar gjordes utifall teknikstrul och inspelad intervju försvinner. 

Inspelning hjälper oss att registrera hela intervjun för att sålla ut innehåll vilket är användbart för 

studien, det kräver dock intervjupersonens medgivande (Patel & Davidson, 2011). Vi spelade även in 

intervjuerna på två telefoner, för att säkerställa att tekniken fungerade och även möjliggöra 

uppdelning av transkribering. I starten av respektive intervju ställde vi frågan om deras medgivande 

av inspelning av intervjun. Patel och Davidson (2011) menar att det finns en nackdel vid inspelning av 

intervju, vilken är att respondenterna kan bli återhållsamma med sina svar och svara spontant. Vi 

ansåg dock att vikten av att spela in och få med alla svar vägde över detta då det underlättar studiens 

analys. Vi frågade även om de ville vara anonyma, på grund av deras rätt till anonymitet. Alla 

respondenter gav klartecken av att benämnas vid namn i studien. Med tanke på att vi ville utforska hur 

företag styr sin verksamhet valde vi att använda oss av så kallade fria svar. Vilket innebär att 

respondenterna själva formulerar sina svar efter de frågor som vi ställt, då önskvärt är att 

respondenten ska utveckla sina svar utefter sina erfarenheter (Skärvad & Lundahl, 2016). 
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När intervjun var klar frågade vi respondenterna om det var önskvärt att vi översände det 

sammanställa materialet efter intervjun, för att de ska kunna läsa igenom materialet. Detta erbjöd vi 

med anledning av reducering av misstolkningar av respondenten och om de uppmärksammat att de 

sagt något vilket de inte önskar ska vara med i studien. Detta gav respondenten möjlighet att läsa 

igenom och påpeka om det är något som behöver ändras innan materialet används. Detta gav 

respondenten möjlighet att eliminera de delar dem inte önskade att ta med i uppsatsen.                 

Tabell 1. Vilka respondenter som intervjuades 

 

2.6 Transkribering av materialet från intervjuerna 
Vi har valt att använda oss av transkribering av de intervjuer som gjorts. Detta innebär att intervjuerna 

spelades in och efteråt lyssnade vi och skrev ned det som sades, detta görs för att möjliggöra en 

noggrannare analys av materialet. Vi valde att vara selektiva i vår transkribering, vilket innebär att vi 

endast transkriberat relevant data för vår uppsats och inte lagt ner tid på att skriva ned sådant som inte 

skulle komma till användning (Fejes & Thornberg, 2017). Med selektiv transkribering syftar vi på att 

endast skriva ner det vilket är av relevans för uppsatsen, vi har därmed inte skrivit ned sådant vilket 

inte har med frågorna att göra, exempelvis när respondenterna berör ämnen vilka inte är aktuella för 

studiens forskningsfråga. Vi har skrivit ner den informationen vilken hör till uppsatsen och endast 

utesluta det som inte passar till syftet. Som vi nämnt tidigare valde vi inspelning på två enheter, detta 

för att förenkla transkribering genom uppdelning av intervjun, men även för att säkerställa de risker 

som finns vid tekniskt bortfall. 
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2.7 Hur analysen kring intervjudatan gick till 
Den dataanalys som framkommer under den kvalitativa forskningen har i vårt fall skett genom 

undersökningar i form av intervjuer. Forskarna arbetar med den data de fått fram i olika steg, de 

ordnar, bryter ner och försöker se mönster vilka kommer kunna användas till analys av materialet 

(Fejes & Thornberg, 2017). Efter transkribering av alla intervjuer lästes materialet igenom ett antal 

gånger, för att kartlägga och se vilka delar som var relevanta för studiens besvarande av 

forskningsfråga. När vi tog fram relevant information ur materialet från intervjuerna utgick vi ifrån ett 

antal underrubriker som vi önskade att strukturera empirin utefter, vilket medförde att vi skapade ett 

mönster från respondenternas svar till olika kategorier. Vi lyfte fram det som kändes relevant för att 

kunna besvara frågeställningen och strukturerade informationen från intervjuerna under dessa 

rubriker. Det material vi valde att exkludera från studien är sådant som inte besvarar syftet eller 

forskningsfrågorna. Empiri relaterad till ekonomisk hållbarhet var i så liten omfattning att vi valt att 

selektera ut den. Den empiri vi fick fram genom våra intervjuer tolkades sedan tillsammans med den 

framtagna teorin. De empiriska och teoretiska avsnitten analyserades sedan tillsammans och bildade 

uppsatsens 5:e avsnitt.  

2.8 Källkritiskt tänkande  
En viktig del när man genomför en uppsats är att källorna är kontrollerade för att avgöra deras äkthet 

genom att dessa ska granskas. Uppsatsen kommer att bedömas utifrån hur relevanta, äkta och 

tillförlitliga källorna är (Skärvad & Lundahl, 2016). För att skapa en stor äkthet i uppsatsen har vi vid 

val av internetkällor tagit fram fakta på fler än en webbsida, detta för att redogöra om faktan verkligen 

stämt innan användning. Vi skriver dock inte båda källorna i studien utan är källkritiska under 

uppsatsen gång och försäkrar oss om källans trovärdighet. Vi använder källor vilka är av större slag, 

där författaren vet vad de skriver om vid användande av internetkällor. Avseende källor i vårt tredje 

kapitel, teoretisk referensram, används till stor del böcker för att även här säkerställa trovärdigheten i 

källan. Vi är dock medvetna om att all litteratur inte är vetenskapligt beprövad. 

2.9 Studiens trovärdighet 
Under begreppet trovärdighet, vilken faller under den kvalitativa forskningsmetoden, finns det 4 

begrepp som är viktiga: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt konfirmering (Guba & Lincoln, 

1994; se Bryman & Bell 2017).  
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2.9.1 Tillförlitlighet till studiens material 

Tillförlitlighet är ett begrepp som faller under trovärdighet när det gäller den kvalitativa forskningen. 

Det innebär att det som skrivs i uppsatsen ska vara tillförlitligt, detta kan vara ett exempel på 

respondentvalidering, vilket innebär att de respondenter som intervjuats är kunniga inom ämnet och 

att därmed deras svar går att lita på (Fejes & Thornberg, 2017). För att skapa en tillförlitlighet valde vi 

respondenter som hade kompetens inom verksamhetsstyrning samt insikt i hållbarhetsarbetet som 

utfördes i verksamheten. För att komma i kontakt med dessa personer nämnde vi tidigt vad studien 

skulle ta upp och frågade vem i verksamheten vi kunde intervjua om detta. Med hänsyn till 

tillförlitligheten på de källor vi använt, har vi som tidigare nämnt använt källor av större slag samt 

gjort jämförelse mellan minst två källor om det är källor av mindre trovärdighet. 

2.9.2 Forskningens överförbarhet till andra sammanhang 

Överförbarhet faller också under trovärdighet och innebär att det diskuteras om forskningen vilken 

tagits fram går att använda i andra sammanhang än i den forskningen som det nu använts (Bryman & 

Bell, 2017). När det gäller överförbarhet finns det möjlighet att anpassa forskningen utefter andra 

branscher än turistbranschen. Om detta skulle ske kan samma bas fortfarande användas men dock att 

inriktning byts mot annan bransch. Vi har utformat metoddelen på så vis att det är möjligt att utföra 

forskningen för annan forskare, tillvägagångssättet klargörs genom att läsa vårt metodavsnitt. 

2.9.3 Olika metoder för en pålitlig studie 

Pålitlighet innebär att det diskuteras för hur pålitlig hela uppsatsen är, allt från forskningsfrågorna till 

intervjupersonerna (Bryman & Bell, 2017). För att skapa en pålitlig uppsats har vi varit försiktiga i 

användandet av källor som är av annat slag än litteratur. Vi har med hjälp av andra studenter i form av 

seminarier fått hjälp att granska den information vi beaktat, detta för att se vad de anser om studien, 

om dennes pålitlighet. Vi bad familjemedlemmar att läsa studien för att höra deras tankar om den 

information vi tagit fram. De har även hjälpt oss att se om resultatet av studien vi tagit fram är pålitlig 

och även om de ansåg att något saknades utifrån deras perspektiv. 

2.9.4 Handling kring god tro i studien 

Det sista begreppet som faller under trovärdighet är konfirmering. Konfirmering innebär att forskarna 

tillförsäkrar att de handlat i god tro (Bryman & Bell, 2017). Vid utförandet av studien har vi varit 

noga med att inte undanhålla något vilket är av stor vikt för studiens innehåll. Vi har heller inte 

förstorat något för att göra studien mer intressant. Vi har stannat inom de ramar vilka framkommit 

från respondenterna och den fakta vi tagit fram till teorin. Egna åsikter och reflektioner tillkommer, 
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det framgår dock tydligt att det är egna reflektioner för att inte misstolka den information vi fått från 

respondenterna och/eller den teori som framtagits. 

2.10 Etiska och moraliska reflektioner vi gjort under studiens 

gång 
I och med den kvalitativa forskningsmetoden i uppsatsen beaktar vi ett etiskt och moraliskt beteende. 

Frågorna kring moralen gäller målet men även medlen för den undersökningen som sker kring 

intervjun. Den humana interaktionen som framkommer vid intervjun påverkar respondenten, detta 

leder till att de som sägs under intervjun hjälper forskarna att förstå människors villkor. De moraliska 

frågorna kommer fram via att de rymmer krav på att agera, fundera och vara på ett visst sätt (Kvale & 

Brinkmann, 2014). För att förstå respondenterna på ett bättre sätt valde vi att besöka de flesta 

anläggningarna och ha intervjuerna på plats. Vi kunde på det sättet tolka deras kroppsspråk och få en 

bättre känsla av respondenterna vilket ledde det till ökad trygghet och att intervjuerna flöt på bra. Vi 

kunde tolka respondenten på ett annat sätt vid en intervju på plats med dem, än vid en telefonintervju. 

Vi kunde på så sätt känna av vilka ämnen vi kunde beröra vilket öppnade upp för större spontanitet i 

svaren. 

Etiken är en viktig del i den kvalitativa metoden, det är av stor vikt att uppsatsen visar god etik. Den 

nya kunskapen som söks ska vägas mot de krav som finns kring skyddet av individer vilka deltar i 

studien. En slutsats bör då dras till om respondenterna svarar kring god kvalitet. Etik handlar även om 

att forskarna inte undanhåller något viktigt eller lägger till saker vilka är av irrelevans (Starrin & 

Svensson, 1994). För att ta etiken i beaktning har vi erbjudit alla respondenter möjlighet till 

anonymitet med tanke på skyddet av individer i studien. Anonymiteten var även en möjlighet för 

respondenterna för att säkerställa att de svarar med kvalitet i de frågor vi ställer och inte behöver 

känna att de skulle behöva underhålla något. Ingen respondent önskade att vara anonym, vi tolkade 

detta likt att dem kände sig trygga med deras svar. Vilket stärker kvaliteten i svaren då respondenterna 

själva valt att bli benämnda vid namn i studien. 

Kvale och Brinkmann (2014) påpekar även att kvaliteten är av stor vikt vid uppsatsskrivandet för att 

uppnå de etiska krav som finns. De menar även att det finns ett dilemma kring det etiska i en uppsats, 

att antingen går forskarna in för djupt på ämnet med risk för att respondenten kränks eller att 

intervjuerna visar respekt mot respondenten men då får ett tunt empiriskt material. För att visa respekt 

mot våra respondenter i de frågorna vi ställde hade vi en intervjuguide med oss med de frågor vi tänkt 

ställa. Dock under intervjuns gång läste vi av om det var vissa frågor vi skulle låta bli att ställa med 

tanke på tidigare svar för att inte göra respondenterna obekväma. Vi valde också att gå in på djupet 



 

 

 

 16 

men med enklare frågor för att inte göra det svårt för respondenten och på så vis inte kränka dem. Vi 

ville skapa djupare svar och ställde därför följdfrågor istället för svåra frågor. 
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3. Teoretisk referensram för hållbarhet, 
förändringsprocess och styrning. 
 I studiens tredje kapitel redogör vi för hållbarhetsstyrning och hur arbetet sker kring 

förändringsprocesser. Vidare redogörs teoretiska beskrivningar i form av ledarskap kontra chefskap, 

organisationskultur samt olika former av ansvarsfördelning. Slutligen beskrivs olika former av 

styrmedel inom verksamhetsstyrning, då vi använt oss av en abduktiv ansats har dessa tagits fram 

efter intervjuerna med våra respondenter.  

  

3.1 Hållbarhetsstyrning 
Vikten av att tänka hållbart är oerhört stor, därav tycker vi det är intressant att se hur företag enligt 

teorin ska och kan styra för att utvecklas hållbart. Nedan presenteras olika former av styrande 

instrument med hänsyn till hållbarhet och dessutom CSR, Corporate Social Responsibility, vilket 

redogör det ansvar verksamheter har. Vi menar att dessa är av vikt för att besvara vår 

forskningsfråga. 

  

Sedan mitten av 90-talet har miljöfrågor i näringslivet vävts samman med sociala och ekonomiska 

frågor i en utökad grad av ansvar, vilket återspeglas i tillväxten av globalt framtagna standarder för 

redovisning av hållbarhet och organisationernas ansvarstagande i frågan (Nilsson & Olve, 2013). 

Utveckling av hållbarhet är något det arbetas med ständigt i olika verksamheter, det vill idag skapas 

hållbara städer runt om i världen (Gulliksson & Holmgren, 2018). Medvetenhet i organisationen krävs 

för att hantera de etiska krav vilka ställs på företag, därav är etikdiskussion något som angår alla 

verksamheter. I allt större utsträckning krävs både olika former av redovisningar, ledningssystem, 

standarder och certifieringar. I vilken mån företagen lever upp till normerna kring miljö, etik och 

sociala frågor med avseende kring hållbarhet är en överlevnadsfråga idag. Företags påverkan av 

dennes omgivning både ur sociala och miljöaspekter har kommit att få en central roll. Att granskas av 

såväl externa aktörer som kravställare i form av ägare och kunder handlar alltmer om företagets insikt 

i hur de hållbara kapitalen hänger samman, påverkar och förutsätter varandra (Nilsson och Olve, 

2013). 

  

Ur ett hållbarhetsperspektiv har styrmedel som nyckeltal och strategier inte varit utformade eller 

möjlighet ens kompatibla ur detta hänseende. Förekomsten av styrinstrument har tidigare inte tillhört 

vanligheten eller på något vis satt någon större prägel på verksamhetsstyrningen förrän det senaste 

decenniet. Trycket på företag att svara på externa krav medför dock att i allt större utsträckning måste 
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företagen svara och vidta åtgärder för att motsvara deras förväntningar. I verksamheters styrprocesser 

konkretiseras ansvarstagande och etik i större omfattning än tidigare (Nilsson & Olve, 2013). Risk har 

blivit ett centralt begrepp både för samhället i stort och för verksamheter vilket hanteras via ökad 

granskning och även styrning (Gulliksson & Holmgren, 2018). För att minimera misstro, vilket 

utvecklats genom globalisering och ökad kunskap kring hållbarhet måste organisationer anamma 

motverkande åtgärder. Hantering av såväl extern som intern misstro sker vanligen genom olika former 

av regler, granskningar och redovisningar. Företagen själva har genom dessa krav kommit att spela en 

viktig roll för utvecklingen av styrningen, granskningen och kontrollen ur ett hållbart perspektiv. 

Anseende av hur företagen arbetar med hållbarhetsutmaningen har gjort att de många gånger tagit sig 

an frågan (Nilsson & Olve, 2013). 

  

3.1.1 Tre stödjande instrument för hållbarhetsstyrning 

Nilsson och Olve (2013) beskriver tre instrument vilka är applicerbara på styrning inom CSR. 

Formella, informella och informativa instrument vilka går att generalisera på styrning av hållbarhet 

överlag. 

  

● Inom genren för formellt instrument återspeglas formella styrmedel vilka avser policy, regler 

och andra formaliserade strukturer inom verksamheter. Även belöningssystem och andra 

medel vilka understödjer eller förhindrar vissa individers beteenden eller val. Exempel på 

formella regelverk är medarbetarpolicy och uppförandekoder vilka organisationen upprättat 

med detta avseende (Nilsson & Olve, 2013). ”Sustainability reporting” även kallat 

hållbarhetsredovisning används för att skicka in en offentlig rapportering om 

hållbarhetsarbetet som skett, vilken är ett formellt verktyg (Anthony et al., 2014).   

  

● Instrument vilka styr beteenden diskret är informella, vilka kan avse organisationens 

värderingar och historieberättande. Informellt instrument kan kategoriseras vid en normativ 

styrning där verksamheter förutsätter att medarbetaren delar en viss anda. Instrumentet 

avspeglar en handlingsplan runt beteenden snarare än att det är formellt nedskrivna (Nilsson 

& Olve, 2013). ”Culture and values” är ett sätt för företagen att dela med sig av sina 

värderingar. Kulturen och värderingar säger mer än skrivna regler. ”Personal example” är ett 

viktigt verktyg då de innebär att chefernas beteende och uppträdande har en inflytande på hur 

de anställda kommer att bete sig (Anthony et al., 2014). 

  

● Utbildning i hållbarhetsfrågor är ett exempel på ett informativt instrument vilket 

organisationer kan ta hjälp av i styrningsprocessen. Instrumentet avspeglar en gedigen 
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kommunikativ aspekt, framförallt i de frågor kring de hållbarhetsinitiativ organisationen 

önskar att framföra och styra mot. Information är dock ett instrument vilket avspeglas även ur 

de formella och informella instrumenten (Nilsson & Olve, 2013). 

3.1.2 Corporate Social Responsibility, CSR 

Anthony et al. (2014) beskriver begreppet CSR likt att verksamheter grundar ett samhällsansvar. När 

CSR etablerades beskrevs syftet i egenskap av att verksamheterna skapar en medvetenhet om frågor 

avseende mänskliga rättigheter, etik och miljö (Anthony et al., 2014). Det finns centrala 

ansvarsområden inom begreppet CSR såsom ekonomiskt, etiskt och filantropiskt.  Ekonomiskt ansvar 

innebär att företagen skall producera varor och tjänster som efterfrågas och behövs, människor ska då 

var villiga att betala för dessa. Det filantropiska området innebär att företag också bör bidra till 

aktiviteter vilka företagen inte direkt har nytta av, men är av stor vikt ur ett samhällsperspektiv 

(Jacobsen & Thorsvik, 2017). Organisationers ansvar ligger i att ta hänsyn till intressenter vilka inte 

har ett ägarperspektiv. Vilket innefattar anställda och deras familjer, lokalsamhället och miljön vilken 

påverkas av företagets verkan (Jacobsen & Thorsvik, 2017). Organisationer ska ta vid fler åtgärder än 

nödvändigt för att skada miljön runt omkring dem, det handlar även om att de ska kommunicera med 

intressenterna och alla andra runt omkring i samhället för att förbättra miljöfrågorna (Anthony et al., 

2014). 

  

Individens bild av företag förändras i takt med de förändringar som sker i samhället, därav gäller det 

att organisationer ligger i framkant avseende miljö- och etiska frågor då detta är ett aktuellt ämne i 

samhället (Grafström, Göthberg & Windell, 2015). CSR har i flera fall anklagats för att snarare handla 

om bilden företag kommunicerar ut för att framstå som ett socialt ansvarstagande företag, framför de 

reala handlingarna (Anthony et al., 2014). Ett socialt ansvar är svårt att definiera, det är upp till varje 

företag att tolka och komma underfund med vad deras sociala ansvar ska innefatta. Dock definieras de 

flesta organisationers sociala ansvar som att de på frivillig basis samordnar miljö- och social hänsyn 

med individernas samarbete (Grafström et al., 2015). 

3.2 Förändringsprocesser och tillhörande strategier 
Då studien delvis avser att tolka förändringsprocesser är det kommande avsnittet en viktig del i vår 

teoretiska referensram för att kunna besvara vår forskningsfråga. Att se hur styrning och 

förändringar ska genomföras är av relevans då det bidrar till att se hur verksamheter arbetar med 

detta i jämförelse med hur det ska ske enligt teorin. 
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Nilsson och Olve (2013) menar att konkurrens mellan företag har ökat som en bidragande faktor av 

globaliseringen. Aktörers samarbete möjliggör utbyte av information och erfarenheter, delgivningar 

likt dessa skapar bättre förutsättningar på marknaden. Detta bidrar till att mötet av ökad 

konkurrenskraft och ökade krav från kunder reduceras. Processer, rutiner och investeringar är några 

exempel på utbyten vilka kan generera fördelar för aktörernas samarbete. Medlemmar från respektive 

aktör i en sammansatt arbetsgrupp ökar förtroendet mellan företagen. Arbetet med gemensamma 

projekt stärker aktörernas konkurrenskraft och över tid etableras ofta likartade organisatoriska 

värderingar (Nilsson & Olve, 2013). 

  

Idén ur en systemprocess är relativt enkel att studera. Ur ett produktionsperspektiv studeras mängden 

komponenter som strömmar in (input), produceringen och slutligen det som kommer ut (output) 

(Gulliksson & Holmgren, 2018). Processtyrning är ett sätt att tydliggöra kopplingarna som finns 

mellan mål och aktiviteter, alltså arbetsmoment. Varje process som sker i en organisation har ett 

förbestämt datum där det ska starta respektive sluta. Processtyrning avser verksamheternas 

förbättringspotential, att höja kundvärdet står högt på listan då verksamheter ständigt vill utveckla 

kundrelationerna (Ax et al., 2010). 

  

3.2.1 Förändringsstrategier 

Nedan beskrivs toppstyrd, representativ och delaktig förändringsstrategi. 

  

● Angelöw (1991) menar att organisatoriska förändringar initieras av företagets ledning, vilka 

definierar problem eller möjligheter. Sedan konkretiseras och utformas en lösning vilken i sin 

tur utreder rådande åtgärder tillsammans med en handlingsplan. En toppstyrd 

förändringsstrategi är ofta tidseffektiv dock möter strategin ofta motstånd. Orsaken till 

motståndet är som regel avsaknad av delaktighet i diskussionerna kring de planlagda 

förändringarna (Angelöw, 1991). 

  

● Enligt den representativa förändringsstrategin utses företrädare vilka bildar en projektgrupp. 

Representanter ska finnas ur både ledning och personalorganisationer på lägre nivå. 

Projektgruppen ska medverka under såväl förändringsprojektets idéfas, planering och 

genomförandet. Projektets aktuella situation presenteras löpande till alla anställda. 

Inledningsvis bildar förändring engagemang hos anställda, problematiken är oftast att 

anställda inte är berörda av själva förändringsprocessen vilket kan medföra antingen likgiltig 

acceptans av utförandet eller att det hela rinner ut i sanden (Angelöw, 1991). 
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● Samtliga berörda medarbetare medverkar i den delaktiga förändringsstrategin. Denna strategi 

utgår från att berörda personer ska medverka under hela förändringsprocessen, från planering, 

genomförande och uppföljning. Problematiken med delaktig förändringsstrategi är att det ofta 

är många individer inblandade vilket kan skapa oenighet och ytterligare en negativ faktor är 

tidsåtgången. Fördelen med en delaktig förändringsstrategi är förekomsten av förändringsvilja 

och engagemang hos berörda parter vilka också ansvarar över att åtgärderna vidtas (Angelöw, 

1991). 

  

Alvesson och Sveningsson (2007) beskriver att vid en planerad förändring vilken en verksamhet tänkt 

göra finns det en modell för organisationsutveckling vilken kallas OD, Organizational Development. 

De nämner även att den tyske psykologen Kurt Lewin upprättade en isbitsmetafor vid förändring 

vilken framgår av tre steg: Upptining, förändring och nedfrysning. 

 

Figur 1 (Källa: Alvesson & Sveningsson, 2007) 

 

Enligt Alvesson och Sveningsson (2007) är det viktigt för verksamheter att redogöra behovet av 

förändring innan förändringsprocessens start med syfte av anställdas inställning i organisationen, för 

att skapa en bättre effektivitet. 

● Steget upptining handlar om att organisationen ska förberedas på förändringen, även alla 

medarbetare, detta för att motverka motstånd. Upptiningen kan handla om information, 

utbildningar eller grupparbeten. Detta steget handlar alltså om förberedelserna innan 

förändringen och att övertyga alla om den. 

● Steg två, förändring innefattar förändringsarbetet vilket gör att organisationen kommer i ett 

annat läge än innan. De utgår ifrån de planer de satt upp när de genomför förändringen. 

● När de sedan är nöjda med arbetet kommer de till det sista steget, nedfrysning. Här 

stabiliseras förändringen i organisationen för att få ett tryggt läge (Alvesson & Sveningsson, 

2007). 
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En ständig förändring i turismens efterfrågan är något som varit på tapeten under många år, dock ska 

vi komma ihåg att det finns en skara människor vars beteende inte följer årliga trender. Det finns gott 

om turister som gör exakt samma sak på semesterorten som de gjort de senaste decennierna, 

exempelvis kopplar av vid hotellpoolen eller på stranden. Det finns också individer vilka åker till 

samma destination som de gjort de senaste decennierna. Oavsett vad trender företer sig att vara 

kommer det alltid att finnas en koalition av individer vilka inte finner intresse i att förändra sitt 

beteende, oavsett vad andra turister gör (Swarbrooke & Horner, 2007). 

  

3.2.2 Motivation som styrmedel i förändring 

Frederick Herzberg kom fram till ett samband mellan incitament, arbetsprestation och välbefinnande 

när han forskade om motivation. Herzberg kom fram till den kända tvåfaktorsteorin, där 

arbetsinsatsen kan mätas antingen i hygienfaktorer eller i motivationsfaktorer. Hygienfaktorerna är 

faktorer vilka inte påverkar motivationen enligt Herzberg, såsom lön, arbetsförhållanden och 

ledningen. Motivationsfaktorer är det vilket faktiskt påverkar en individs motivation i en verksamhet, 

såsom prestation, ansvar och avancemang (Lindkvist et al., 2014). Hackman kom med sina kollegor 

fram till en utveckling av Herzbergs teori vilken består av tre faktorer. Den första handlar om att 

människor behöver känna meningsfullhet och att arbetet är av värde. Det andra innebär att de ska få 

möjlighet att använda deras egna kompetenser i arbetet vilket medför att de känner ansvar. Den sista 

faktorn innebär vikten av återkoppling på deras prestationer för att möjliggöra vidareutveckling 

(Bolman & Deal, 2013). 

  

Ett uppmärksammat problem, eller fenomen, är en direkt förutsättning för att individer skall agera i 

någon form. Aktiva och möjliga handlingar sker sedan utefter individens kunskap. Med utgångspunkt 

av ett identifierat problem och att kunskap är motivation hos individer det som skapar handlingskraft. 

Ansvarstagande hos individen är också en faktor vilken sker i korrelation med motivationen 

(Johanson & Skoog, 2007). Motorn i ett förändringsarbete är den upplevda känslan av motivation. 

Strävan efter att realisera ett visst mål är vad motivation handlar om (Angelöw, 1991). Enligt 

Angelöw (1991) är på så vis mål och motivation nära förenade med varandra. Gemensamt utformade 

mål i organisationen utförs av medarbetarnas olika drivkrafter. Därav ligger det i organisationens 

intresse att utforska och tillgodose medarbetarnas behov och drivkrafter. Motstånd till förändringar 

bottnar ibland i dålig självkänsla eller självtillit av kapaciteten av utförandet hos individer. 

Förändringsvilja hör därav ihop med förmågan av att tro på upplevda framgångar. Individers strävan 

efter ökad självkänsla är därav kärnan i motivationen. Trygghet är ett nyckelord sett till ambitioner 

kring förändring hos individer, samtidigt som otrygghet kan vara en drivkälla till förändring 

(Angelöw, 1991). 
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Motivation är en fortlöpande process vilken måste underhållas och hållas levande (Angelöw, 1991). 

Upprättande av möten och dialoger i organisationer bidrar till medvetenhet kring resultat vilka ligger 

bakom företagets prestationsmått snarare än olika prestationsindikatorer för chefer och personal. Ett 

kontinuerligt intresse från organisationens högsta ledning skapar motivation då det öppnar för 

kommunikation. Olika form av kontakt inom företaget förstärker engagemanget att bidra till 

förändring (Johanson & Skoog, 2007). Konkretisering och verklighetsnära mål främjar möjligheter att 

erhålla framgångar, vilket höjer ambitionen kring förändring. Målsättningar och förändringar måste 

därav vara realistiska och tydliga (Angelöw, 1991). 

3.3 Organisatoriska styrprocesser 
Vi kommer under denna rubrik att redovisa olika styrprocesser vilka är vanliga inom organisationer, 

detta för att skapa en förståelse kring dessa. 

3.3.1 Ledarskap och chefskap inom verksamhetsstyrning 

I följande avsnitt presenterar vi ledarskap och chefskap då rollerna skiljer sig i teorin. Vi har valt att 

ta upp detta då vi under insamling av empiri uppmärksammat att de skiljer sig åt. I vissa 

verksamheter bottnar det i olika positioner, om personen är chefer eller ledare och hur de då styr sina 

medarbetare. 

  

Vanemässigt beteende hos individer och grupper i företag skapar många gånger svårigheter för 

organisationer att bryta, förändra och även skapa. Rutiner är ett nödvändigt ont, då det är nödvändigt 

med hänsyn till uthållig verksamhetsstyrning och kan leda till motsättningar i förändringsprocesser. 

Flexibilitet avseende rutiner i verksamhetsstyrning hos företag är ett faktum för att vara 

anpassningsbara, för organisationens nya situationer och krav till följd av ständig förändring av 

resurser och kunskap (Johanson & Skoog, 2007). 

  

I organisatoriska termer skiljs vanligen ledarskap och chefskap åt. Chefskap präglas ofta av en formell 

position, vilket innebär en ansvarsroll för både verksamhetsområdet och deras medarbetare. 

Strukturellt ansvar och befogenhet definierar chefskap överlag, vilket hänförs till en officiell 

befattning. På senare år har chefsroller etablerats utan direkt underställda, ex. vid projekt där 

definitionen av begreppet chef är underförstått en ansvarig. Ett mer svårfångat och definierat begrepp 

är ledarskap. Inverkan på andra är en del av hur läroböcker definierar ledarskap, dels även som en 

ojämlik relation mellan ledare och de “andra” (Blomquist & Röding, 2010). 
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Enligt Blomquist och Röding (2010) är det en ledares uppgift att förmedla organisationens 

framtidsvision, tillsammans med strategier för att nå den och visa riktning är en av de processer vilka 

ledarskapet står inför. En annan process vilken kategoriserar ledarskapets roll är att skapa koalitioner 

hos medarbetare vilka förstår och är engagerade. Samsyn och att få medarbetare att agera i enlighet 

med verksamhetens önskan är viktigt för att nå uppsatta mål. Ledarskap handlar ofta om att motivera 

och inspirera anställda. Det vill säga att få medarbetarna att utföra uppgifter trots hinder och 

motsättningar till organisationens vägval. Framförallt innebär ledarskap att skapa förändringar och ha 

sympati för medarbetarnas mänskliga anspråk, känslor och värderingar (Blomquist & Röding, 2010). 

  

Ur ett chefsperspektiv däremot finns det olika processer vilka hamnar i fokus. Verksamhetsplanering 

och budgetering är processer vilka innebär, ofta för chefer, att ställa upp mål för kommande perioder, 

både avseende månad och kommande år. Ytterligare en process inom chefskap är organisering och 

bemanning. Ur denna process skapas ofta arbetsbeskrivningar, policys och verksamhetens 

organisationsstruktur. För verksamhetens framtid är det av stor vikt att bemanna företaget med 

kompetent och engagerad personal. Att förmedla verksamhetens planer och delegera ut ansvar till 

underordnad personal, parallellt med att övervaka deras genomförande. Ett chefskap innebär att 

kontrollera organisationens planer och resultat, i form av måluppfyllelse och avvikelser. Hantering av 

avvikelser från planen innebär problemlösning. Övergripande syftar chefsrollen till att skapa 

förutsägbarhet, ordning och struktur (Blomquist & Röding, 2010). 

3.3.2 Organisationskultur - Bandet mellan organisation och människa 

Vi vill erhålla förståelse huruvida organisationskultur ska verka enligt teorin i jämförelse med den 

beskrivning vi fått av respondenterna för att se skillnaderna och likheterna i hur de använder 

organisationskulturen som ett sätt att styra. Därav har vi valt att nedan presentera teorins uppfattning 

om organisationskultur. 

  

I organisationer handlar kulturen om värderingar och existerande normer. En angelägenhet ur ett 

företagsperspektiv är att utveckla en organisationskultur vilken stödjer och bygger på företagets 

värderingar och normer. Att uppmuntra anställda att ta egna initiativ och implementera självständigt 

arbete främjar viljan att utföra arbetsuppgifter. En förutsättning att självständighet i arbetet skall 

fungera är att organisationens mål och värdering är tydliga. (Angelöw, 1991). Medarbetarnas attityder 

vilket omfattar det inre organisatoriska klimatet och människosyn är en central del i företagets kultur. 

För uppbyggnad av organisationer är frågor vilka berör etik, värderingar och människosyn kärnan. Ur 

en organisations värderingar produceras visioner och mål till företagets olika delar vilket bygger upp 

organisationens struktur. Detta innebär att organisatoriska strukturer främjar goda arbetsklimat 

(Angelöw, 1991). 
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Vid skapande av en organisationskultur gäller det att det finns en förståelse kring verksamheten för att 

den ska kunna utvecklas i framtiden. En organisationskultur förs oftast över genom att de anställda lär 

de nyanställda om kulturen och värderingarna. Tar inte de nyanställda in denna kultur tenderar de att 

sluta på arbetet. En viktig sak när det gäller kulturen är att den är enig i hela verksamheten. Ser de 

anställda kulturen på olika sätt kan det skapa problem, exempelvis genom en norm vilka några håller 

väldigt hårt på och vissa inte. Kulturen i verksamheten är en viktig del för att skapa en bra struktur, 

utan kulturen blir organisationsstrukturen irrelevant (Alvesson & Sveningsson, 2007). 

  

Bandet som finns mellan individer och organisationer kan ses som en slags tillhörighet. Alla 

människor i världen har någon slags koppling och/eller tillhörighet till fler än en organisation (Ahrne 

& Papakostas, 2014). Intressenter är väldigt viktiga för att en organisation ska fungera, utan dessa 

skulle organisationen inte kunna hållas vid liv. De intressenter som finns är inte bara kunderna, utan 

även leverantörer och medarbetare (Anthony et al., 2014). Trots att organisationerna är beroende av 

intressenterna kommer verksamheten fortleva även om dessa individer byts ut mot nya intressenter. 

Som medarbetare är det däremot viktigt att känna en tillhörighet och trygghet, detta görs genom att 

organisationen ser till att individen har rätt att involveras samtidigt som individen själv ger ett löfte 

om att återvända till organisationen. Individers handlingar registreras i organisationen där de även 

utvärderas (Ahrne & Papakostas, 2014). Tillhörigheten är av stor vikt just för att om intressenter 

skulle sluta gå till organisationen som antingen leverantörer, kunder eller medarbetare skulle 

organisationen falla isär, därför bör verksamheter se till att alla individer känner en tillhörighet. Det är 

alltså av stor vikt att organisationen engagerar sina intressenter i åstadkommanden, deras kultur och 

värderingar (Anthony et al., 2014). 

  

3.3.3 Ansvarsfördelning i organisationen 

Ansvarsfördelning är en stor del av verksamhetsstyrning, därför finner vi det intressant att jämföra 

praktiken med teorin. Detta för att kartlägga uppdelningen i verksamheterna och se om de har en 

fördelning enligt någon av modellerna i detta avsnitt. 

  

Utformande av organisationsstrukturer sker ofta genom en målmedveten insats. En uppsättning av 

styrande regler skapar en formell struktur vilken organisationen önskar gälla, särskild avseende 

styrning och arbetsfördelning (Lindkvist, Bakka & Fivelsdal, 2014). Nedan redogör vi för tre former 

av organisationsstruktur; funktions-, divisions-, och matrisorganisation. 
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Funktionsorganisation 

Ett sätt att fördela ansvar i en organisation är genom att använda sig av en organisationsstruktur kallad 

funktionsorganisation. I denna organisatoriska struktur sker en ansvarsfördelning vilket innebär att 

ansvaret delas upp i så kallade funktioner, där exempelvis uppdelning sker utefter verksamhetens 

avdelningar eller befattningar. Funktionerna skiljs åt, dock finns en gemensam ledning eller att det 

framgår tydligt att en av funktionerna har större initiativ och är ledande i olika frågor (Nilsson & 

Olve, 2013). 

Vid en funktionsorganisation delas specialiseringsområden upp inom de olika funktionerna, där 

ansvar ges utefter vad de anses bra på. Vid sådan uppdelning genererar organisationerna bättre 

beslutsfattande då anställda är specialiserade inom sin avdelning. Hade en person varit ansvarig för 

mer än en avdelning blir inte besluten lika träffsäkra. Även när det gäller anställda inom 

funktionsledet kommer de att få en bättre avdelningschef om de är specialiserade på sin arbetsuppgift 

(Anthony et al., 2014). Decentralisering innebär att ansvar i verksamheten delegeras nedåt, vilket 

medför att en chef inte besitter allt ansvar. Detta förbättrar kvaliteten på beslut som tas i 

verksamheten, både på högre och lägre organisatoriska nivåer. Det medför också att chefer kan ge 

ansvar till anställda på lägre nivåer, vilket också medför att de får chans att visa framfötterna. En risk 

vid denna uppdelning är suboptimering då alla avdelningar kan se till avdelningens bästa och inte hela 

verksamhetens (Anthony et al., 2014). En funktionsorganisation illustreras enligt figuren nedan. 

 
Figur 2 (Källa: Anthony et al., 2014) 
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Divisionsorganisation 

Anthony et al (2014) beskriver en divisionsstruktur i organisationer likt resultatenheter vilka var och 

en bedriver självständig verksamhet som är inriktad på enskilda produkter och marknader. Enligt 

Lindkvist et al (2014) har denna struktur åtskiljbara tjänster och/eller produkter i företaget. Nilsson 

och Olve (2013) menar att verksamheter med organisationsstrukturer likt denna ger möjlighet för 

avdelningarna att vara “ett företag i företaget”. 

 

Figur 3 (Källa: Anthony et al., 2014) 

 

Matrisorganisation 

Ytterligare en organisatorisk struktur är den vilken benämns matrisorganisation. Organisationens 

uppdelning i resultatenheter skapar konkurrerande grupperingar i företag. Vanligen sker uppdelning 

utefter producerade produkter efter användning eller utförande av produktion. Geografisk uppdelning 

kan komma att önskas, då en enhet i verksamheten har det fulla ansvaret inom en viss marknad. Mötet 

mellan dessa två strukturella uppdelningar etablerar en matrisorganisation vilka besitter en gemensam 

VD och styrelse (Nilsson & Olve, 2013). En illustration av strukturen ges nedan. 
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Figur 4 (Källa: Anthony et al., 2014) 

 

3.3.4 Organisatoriska styrmedel 

Utförandet av såväl vardagliga arbetsmoment som förändringar kräver olika form av styrmedel vilka 

i denna uppsats är inkluderade utefter respondenternas svar kring deras val av styrmedel i 

verksamheterna. 

  

Det arbete vilket sker kring de olika styrmedlen varierar mellan olika verksamheter. Styrning 

fokuserar på detaljfrågor i ett företag. Det är en hjälp för företagen att uppnå toppen av deras 

verksamhet (Nilsson & Olve, 2013). 

3.3.4.1 Formella styrmedel 

Ett formellt styrmedel liknas vid ett strikt styrmedel då det sätter samman strukturen i organisationen 

och även regler. Avseende formell styrning behöver regler formuleras, bli mer omfattande samt 

implementeras i verksamheten. Formell kontroll kräver att den struktur som finns i organisationen 

omformas vid behov (Anthony et al., 2014). Ett formellt styrsystem redogör för planerings- och 

strategiarbete. Vad ska företaget ha för mål och strategier? Hur sker planeringen? dessa är frågor vilka 

är centrala ur en formell styrning. Exempelvis är budget ett formellt styrmedel då det faller under 



 

 

 

 29 

planering för verksamheten vilket ofta sker ett år framåt, så kallad ettårsstyrning. Målstyrning är 

ytterligare ett styrmedel för verksamheter, vilka sedan skall följas upp samt hur de ska nå högre 

måluppfyllelse (Nilsson & Olve, 2013). Strategin är av stor vikt för att planera verksamhetens framtid 

och se hur den kommer kunna utvecklas. Vikten av att planera strategier är stor, att se till om 

strategier behöver ändras med åren eller om utveckling av strategier krävs (Nilsson & Olve, 2013). 

  

3.3.4.2 Informella styrmedel 

Informella styrmedel innefattar en friare styrningsstruktur än det formella. Exempelvis är 

företagskultur och värderingar i organisationen informella medel. Företagskulturen och värderingarna 

är av stor vikt vid informell styrning, då det är detta som visar de anställda vad företaget står för. 

Medarbetare lär sig och tar efter av chefers beteende, så kallat “Tone-at-the-top”. Ur ett 

miljöperspektiv kan det innebära att chefen och andra medarbetare tar cykeln till jobbet. Detta 

förmedlar signaler till individer att arbetet som sker kring miljön på arbetsplatsen är viktigt och att 

anställda på så vis ser att chefen prioriterar dessa frågor (Anthony et al., 2014). 

  

Ett nytt sätt att utföra en förändring med informell styrning är genom den möjlighet tekniken har gett. 

Det är numera lättare att informera hela organisationens medarbetare om företagskultur, visioner och 

annat av vikt för organisationen genom teknikens hjälp via sociala medier, datorer och mobiler. Detta 

medför nya sätt att kunna styra på. Företagskulturen anses som en stor del av det informella 

styrmedlet då det medför att alla har samma värderingar och normer inom verksamheten (Nilsson & 

Olve, 2013). 

  

3.3.4.3 Målstyrning och strategiarbete 

Ekonomistyrning innebär medveten åtgärd för organisationer och anställda mot konkretiserade mål. 

Syftet kring ekonomistyrning kan ses som övergripande hjälp i arbetet att nå upp till organisationens 

välplanerade mål (Ax, Johansson & Kullvén, 2010). Vid upprättande av verksamhetens 

organisatoriska struktur är det viktigt att specificera strategier och konkretisera målsättningar. Detta 

för att redogöra vad verksamheten ska arbeta med, vad verksamheten ska uppnå och på vilket sätt 

verksamheten bäst lyckas att nå detta. Mål sätts därav upp, dessa beskriver då vad som ska uppnås. 

  

Utformning av strategier sker efter målsättning då strategierna fungerar som vägledning om hur målen 

ska uppnås (Jacobsen & Thorsvik, 2017).  Porter (1996) menar att en strategi är skapandet av en unik 

och för organisationen värdefull position vilket inkluderar uppsättning av åtgärder vilka företaget 

skall genomföra. Han menar också att det är av stor vikt för organisationer att redogöra de åtgärder 
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vilka de inte skall ägna fokus åt. Enligt Ax, et al. (2010) kan upprättade av ekonomiska mål vara av 

både finansiell- och icke finansiell karaktär. 

  

Lönsamhet och vinst är några finansiella mål vilka alltid varit av stor vikt för verksamheter, men på 

senare år har de icke finansiella målen ökat. Icke finansiella mål kan vara att få kunderna nöjda och 

satsa mer på kvalitet i produkter och tjänster. De uppgifter vilka framkommer via ekonomistyrningen 

är att planera och kontrollera det som sker men även att sedan följa upp utslaget (Ax et al. 2010). 

Porter (1996) skriver i en artikel att utmaningen med utveckling av strategier ofta är organisatorisk 

och bottnar i ledarskap. Organisationer använder deras strategi som en slags vägledning för de 

förändringar som sker inom verksamheten (Heide, Johansson & Simonsson, 2015). 

  

4 anledningar till varför mål och strategier är av vikt för organisationer: 

 

Figur 5 (Källa: Egen konstruktion) 

1.   Organisatoriska mål och strategier kan skapa en motiverande effekt hos anställda. Saknas 

målstyrning kan förvirring uppstå då företagets målsättning kan bli svår att visualisera, vilket i sin 

tur kan skapa oönskad effekt för verksamheten då medarbetarna kan sluta engagera sig. Strategier 

ger en förtydligad bild av hur man ska gå tillväga för att nå målsättningen (Jacobsen & Thorsvik, 

2017). Anthony et al. (2014) menar att ett sätt att motivera de anställda i en verksamhet är att sätta 

upp gemensamma mål. Motivation innebär att individen anstränger sig och har en uthållighet för 
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sin uppgift. Ett sätt att öka motivationen hos anställda är att omtala det mål vilket inte är uppnått 

ännu, det kan göra anställda mer motiverade att klara av arbetsuppgiften (Anthony, et al., 2014). 

2.   Genom att organisationer etablerar mål och strategier ges riktlinjer vilka tenderar att skapa en 

styrande funktion i verksamheten. Dessa ger ramar och förutsättningar för anställdas beslut och 

även beteende. Vid situationer vilka kräver ett beslut av de anställda ska verksamhetens mål och 

strategier ge indikationer avseende detta. Ett annat viktigt begrepp inom organisationer är 

visionen. Vision är en bild av hur man i framtiden vill att organisationen ska ha utvecklats. Oftast 

är det ägarna eller ledningen i de olika verksamheterna som utformar en vision för hur de vill att 

organisationen ska se ut om några år, med bland annat resultat och utseende. Visionen har som 

avsikt att motivera medarbetarna, dock ger det även ramar för hur målen och strategin ska 

utformas (Heide et al., 2015). 

3.   I organisatoriska termer talas det ofta om legitimitet, vilket mål och strategier kan skapa till 

externa aktörer. Organisationer är öppna verksamheter vilka är beroende av resurser och stöd från 

omvärlden. Resurser kan till exempel vara monetära medel. En legitim verksamhet representerar 

”goda” och ”viktiga” värden, vilka är uppfattningen från omvärlden. Centralt ur legitimt anseende 

är just de målsättningar vilka verksamheterna presenterar och vilka omvärldens uppfattning av 

verksamhetens arbete dit (Heide et al., 2015). 

4.   Mål som utvärderingskriterier är ytterligare en faktor vilket indikerar både verksamhetens- 

och den anställdes utförande. Effektivitet i verksamheten är generellt sett knuten till i hur stor 

grad verksamhetens mål uppnås och med vilka resursmedel. Effektivitet är svårt att definiera utan 

jämförande mål. Även etablering av individuella mål skapar förutsättningar att nå dessa effektivt 

(Jacobsen & Thorsvik, 2017). Det finns en del bra anledningar till att arbeta med målstyrning. En 

av anledningarna är att de driver de anställda mot önskat utförande, detta leder således till att det 

bli en påtaglig ekonomisk arbetsförmåga. En annan anledning är att medarbetarna kommer att bli 

mer motiverade, då det är roligare att arbeta för något och dessutom få feedback genom ett 

slutresultat. Målstyrning leder även till att medarbetarna använder sin fulla kompetens för att nå 

målen och på detta sätt vilja vara kvar i verksamheten då de känner att de kan utnyttja all sin 

kompetens (Kollega, 2016) 

  

3.3.4.4 Budget som styrmedel 

En budget ska användas för att belysa vad de olika enheterna i verksamheten är ansvariga för, 

avseende de ekonomiska elementen. Budget används för att styra organisationen mot finansiella mål 
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vilka upprättats (Anthony et al., 2014). Enligt Anthony et al. (2014) finns det tre olika sätt att upprätta 

en budget, vilka är “Top-down budgeting”, “Bottom-up budgeting” och “iterative budgeting”. 

Enligt Anthony et al. (2014) innebär ”Top-down budgeting” att ledningen upprättar en budget för att 

sedan förmedla den nedåt i verksamheten. Dominerande part utifrån denna metod är VD och styrelse 

(Nilsson & Olve, 2013). En fördel med denna budgeteringsprocess är att ledningen innehar kontroll 

och kan styra utefter deras egen önskan. En nackdel med denna budgetprocess är att ledningen ofta 

saknar ”lokal kunskap” i avdelningarna och vet då inte alltid hur mycket budget vissa avdelningar 

behöver (Anthony et al., 2014). Budgetprocessen är relativt vanlig med anledning av att det kan vara 

svårt att involvera alla medarbetare i en budgetprocess. (Nilsson & Olve, 2013). Nedan illustreras 

“Top-down budgeting”. 

 

Figur 6 (Källa: Anthony et al., 2014) 

 

Enligt Anthony et al. (2014) är en annan metod att utföra budgetprocessen i verksamheter ”Bottom-up 

budgeting”. Processen startar längst ned i verksamhetens operativa nivåer och arbetas sedan uppåt i 

organisationsnivåerna för att slutligen fastställas av ledningen. En fördel med denna process är att 

medarbetarna på operativ nivå har ”lokal kunskap” vilket innebär att de ofta har större koll på 

avdelningens behov och därmed hur budgeten bör fördelas. Nilsson och Olve (2013) menar att 

ytterligare en fördel är att det ger utrymme för initiativ och idéer. Nackdelar med denna process är att 

ledningen kan tappa kontroll när de inte fastställer budgeten samt att det finns risk för suboptimering 

då medarbetarna ser till avdelningens bästa istället för företagets (Anthony et al., 2014). Enligt 

Nilsson och Olve (2013) innebär suboptimering också att individer går emot verksamhetens önskade 
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åtgärder för att hellre sträva mot egna eftertraktade belöningar. Nedan illustreras metoden “Bottom-up 

budgeting”. 

 

Figur 7 (Källa: Anthony et al., 2014) 

 

Den tredje metoden benämns ”iterative budgeting”. Processen innebär är att budgeten förflyttas 

genom hela verksamheten, innan den godkänns av ledning. Metoden börjar med budgetförslag från 

ledningen för att sedan planeras och bearbetas längst ner i verksamheten. Sedan går den upp igen med 

förslag för att kontrolleras och eventuellt ändras. Vid justering av någon del kommer den tillbaka ner 

igen för kontroll innan den godkänns av ledningen. En fördel med denna budgetprocess är att den ofta 

är väldigt träffsäker då alla anställda får vara med och påverka budgeten. En nackdel är att den är 

tidskrävande och då inte alltid lönsam (Anthony et al., 2014). Nedan illustreras “iterative budgeting”. 
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Figur 8 (Källa: Anthony et al., 2014) 

 

  

Enligt Nilsson och Olve (2013) är uppföljning av budgetprocessen syftet att redogöra för avvikelser 

gentemot upprättad budget. Revision av budgetprocessen sker ofta av ledning och VD vilka sedan 

analyserar skälen till avvikelser och utformar åtgärder för att motverka fortsatta avvikelser. Ytterligare 

en orsak till uppföljning är mätning av prestationer vilka kan ge underlag för belöning. Ett större 

utbyte för medarbetare kan ha en positiv inverkan på medarbetares engagemang i organisationen då de 

får ett högre utbyte (Nilsson & Olve, 2013). 

  

3.3.4.5 Styrmedlen kommunikation och information 

Kommunikation anses antingen som en överföring eller en delning av ett budskap. Vid 

kommunikationsöverföring kan det bidra till ytterligare kunskap av aktuellt samtalsämne, så kallad 

information, vilket kan leda till ökad förståelse. Kommunikation består av skapande processer där 

innebörden tolkas genom samspel mellan individer. Kommunikation kan ofta anses som ett problem i 

arbetet. Det kan vara svårt utifrån både anställda och chefernas perspektiv, anställda kan uppleva att 

chefen inte lyssnar medan chefen kan uppleva att de anställda inte tar åt sig av delgiven information. I 

vissa organisationer finns det alltid information disponibel för anställda. Disponibel information 

bidrar till att de anställda kan vara pålästa på den informationen vilken organisationen gjort tillgänglig 

för dem (Heide et al., 2015). Bristfällig kommunikation och information till medarbetare i 

organisationer utgör hinder för viljan att förändra. Kunskap och information om organisationens 

förutsättningar till exempel avseende budget realiserar alternativen kring förändringar vilka företaget 

står inför (Angelöw, 1991). 
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4. Respondenternas beskrivning av styrning 
med hänsyn till hållbarhet  
I studiens fjärde kapitel presenteras respondenterna vilka har deltagit i studien och tillfört 

innehållsrikt material. Nedan redovisas respondenternas beskrivning av deras arbete med 

hållbarhetsstyrning, förändringsprocesser och verksamhetsstyrning, för att i senare kapitel kunna 

koppla och tolka empirin till den teoretiska referensramen. För att skapa en tydlighet och lättare 

förståelse för läsaren är strukturen i detta kapitel är uppbyggd efter samma huvudfrågor som i vår 

teoretiska referensram, vilket även återspeglas i efterföljande kapitel. 

  

Presentation av studiens respondenter: 

 

Anna Barkevall, Böda Sand Beach Resort AB 

VD och ägare 

  

Annika Källmark, Västervik Resort AB 

Marknads- och personalchef samt ställföreträdande VD 

  

Elisabeth Fransén, Borgholms Campingar 

Ekonomichef och tillförordnad gästservicechef 

  

Lasse Sörensson, KronoCamping Saxnäs (Saxnäs Turism & Fritid AB) 

Delägare, ekonomi- och marknadsansvarig. 

  

Hampus Thorstensson och Elisabeth Wolmeryd, Vimmerby Camping AB 

Ägare 

  

Ove Karlsson, Dalskärs Camping Bergkvara Gästhamn Söderåkra B&B 

VD och ägare 

  

Stefan Saal, Blankaholms Bad- och naturcamping 

Delägare 
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4.1 En självklarhet med hållbarhetsstyrning på 
anläggningarna 
I detta avsnitt beskrivs respondenternas syn på hållbarhet, styrning mot en hållbar anläggning, både 

avseende miljömässiga- och sociala aspekter. 

  

Alla respondenter påpekade att det är en självklarhet att arbeta med hållbarhet då det är ett väldigt 

aktuellt ämne. Barkevall och Källmark berättade att hållbarhetsarbete är viktigt för att förbli 

långsiktig, alla gäster efterfrågar hållbarhet, de måste arbeta med detta både nu och i framtiden. 

Fransén och Sörensson berättade att det är åtgärder som inte går att komma ifrån, de måste arbeta med 

hållbarhet för att anpassa verksamheterna efter både externa och interna påtryckningar. Wolmeryd, 

Saal och Karlsson arbetar med hållbarhet då de upplever att gästerna och de själva tycker att det är 

viktigt numera. Barkevall nämnde dessutom att en stor del av anledningen till att anläggningen arbetar 

aktivt med hållbarhet är att alla i ledningen har barn och de vill att de ska få en bra framtid framöver. 

4.1.1 Miljömässig hållbarhet 

För att värna om miljön berättade Barkevall, Källmark, Sörensson och Thorstensson att de endast 

använder miljömärkta städartiklar. Karlsson nämnde att han anlitat en städfirma vilka städar på 

anläggningen men att firman enbart använder miljömärkta produkter. Fransén berättade att de på deras 

tre campingar använder både miljö- och icke miljömärkta städartiklar. Hon påpekade dock att 

doseringsanvisningar finns vid användandet av icke miljömärkta medel för att minimera mängden 

starka medel på anläggningen. 

Fransén och Wolmeryd nämnde att de använder golfbilar vilka drivs av el, för att ta sig runt på 

campingen och på så vis minska utsläpp av koldioxid, vilket även Böda Sand och Västervik Resort 

gör. Saal påpekade att deras camping är så pass liten att de tar sig runt med cykel eller via gång, vilket 

även Karlsson nämnde. Sörensson förklarade att deras fordon går på Sweax-diesel och eldningsolja 

vilket har 70% mindre utsläpp än vanlig diesel, Sörensson påpekade att det är dyrare men mycket 

bättre för miljön. 

Källsortering har alla campingar, mer eller mindre. Saal och Karlsson berättade att de har en 

sopstation dit gästerna går och sorterar. De informerar gästerna vid ankomst och förklarar att gästerna 

kan sortera vid sopstationen istället för att sätta upp kärl i husvagnen. De menade att det måste vara 

enkelt för gästerna om källsorteringen ska fungera. Källmark påpekade att avståndet till 

sopsorteringen inte får vara långt ifrån gästernas plats för då slarvar de. 
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Källmark nämnde att Västervik Resort i år har gjort en storsatsning på anläggningens källsortering, de 

testade källsortering för flera år sedan men upplevde att gästerna inte var redo för detta då det inte var 

implementerat i vardagen. Rätt tidpunkt är viktigt för att kunna involvera gästerna i processen nämnde 

Källmark. Numera är gästerna medvetna och vill dessutom att anläggningen ska ha källsortering. 

Källmark nämnde även att Västervik Resort aviserat ett motto på anläggningen; ”alla vinner om du 

återvinner” detta för att öka gästernas medvetenhet och visa att anläggningen anser att det är viktigt. 

  

Avseende vattenbesparing använder Borgholm, Saxnäs, Dalskär och Böda Sand debitering av 

vattenförbrukning vid duscharna. Gästerna får ett kort vid incheckning vilket sedan läses av vid 

utcheckning, då debiteras dem efter mängden vatten de förbrukat när de har duschat. Barkevall 

menade att; ”kostar det så sparar man”. Gästerna använder inte lika mycket vatten om de vet att de 

får betala för det, samt att köerna minskar påpekade Barkevall. Västervik Resort har fri vattentillgång 

vid duscharna på campingen, men för att minska vattenförbrukningen har de reglerat intervallet på 

duscharna. Saal och Thorstensson nämnde att gästerna har fri tillgång till dusch på campingen. 

Ytterligare en aspekt som talar för att “kostar det så sparar man” är att Dalskär- och Saxnäs Camping 

infört debitering av elförbrukningen för sina säsongsgäster vilket minskade förbrukningen med 40%. 

Sörensson förklarade att de numera fyller upp poolerna med havsvatten och även vid spolning av 

toaletter används havsvatten istället för kranvatten för att minska vattenförbrukningen. Detta är en av 

anledningarna till att anläggningen fått fyra miljöpriser. 

  

För att arbeta med kunskap kring den miljömässiga hållbarheten använder både Västervik Resort och 

Böda Sand sina maskotar för att sprida information om miljön till barnen. Barkevall nämnde att de 

skapat två nya maskotar “Havis” och “Vinda”. Dessa berättar om miljön för barnen och särskilt om 

havet och vinden. Källmark nämnde att de använder “Lysse”, deras maskot, vid 

återvinningsstationerna för att instruera barnen hur återvinning ska ske, Lysse används även för att 

lära barnen om kamratskap. 

  

De större campingarna såsom Västervik Resort och Böda Sand använder sig av ett minimum i antal 

nätter vid bokning på deras camping, främst med hänsyn till logistiska skäl men även för att minska 

resandet och på så sätt minska utsläppen av koldioxid. Saal förklarade att de har fritt antal nätter vid 

bokning men att rabatt erbjuds om gästerna stannar minst 3 nätter. Dalskär har ett minimum på minst 

två nätter vid bokning av stugor på sommaren då det är högt tryck och enklast av logistiska skäl. 
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4.1.2 Social hållbarhet 

Alla campingar erbjuder någon slags aktivitet på anläggningarna dels för att arbeta mot social 

hållbarhet och även möta gästernas önskemål. Fransén nämnde att de har flest aktiviteter på Grönhags 

Camping då det är störst andel barnfamiljer där. Hon förklarade att på de andra campingarna i 

organisationen är det större andel ungdomar och att gästerna är där för att besöka Borgholm och inte 

intresserade av aktiviteter på anläggningarna. Borgholms Campingar erbjuder däremot minigolf, 

hoppborgar, ”after beach” för barnen och ponnyridning. 

Böda Sand erbjuder många olika aktiviteter såsom; nöjesshower, barnaktiviteter, olika sporter och 

träningsformer, minigolf och mycket annat, vilket främjar välmående förklarade Barkevall. Källmark 

berättade att de erbjuder daglig träning, där både vuxna och barn kan delta. Västervik Resort har för 

denna säsong anlitat en lärare inom vindsurfing och där alla intäkter kommer gå till 

“Östersjöprojektet”. 

Saxnäs Camping erbjuder en del aktiviteter men Sörensson menade att deras främsta uppgift har blivit 

att få gästerna att må bra och för alla handlar inte det om att aktivera sig. För vissa personer handlar 

det om att vila upp sig därav har de skapat mottot ”home of the wellbeing” på anläggningen 

förklarade Sörensson. De har exempelvis satt upp en hängmatta där gästerna kan koppla av. 

Thorstensson nämnde att Vimmerby Camping har många olika aktiviteter under säsongen såsom; 

hoppborg, kajak, trampbåtar och “stand up paddle”. De anordnar även kubbkvällar och 

valborgsfirande, vilket även är tillgängligt för lokalbefolkningen. En framtidsplan för anläggningen är 

ett utegym gjord i trä förklarade Wolmeryd. Karlsson berättade att de erbjuder och anordnar 

aktiviteter för barnen en timme om dagen, där de tillsammans med personal får leka och spela spel. 

Saal nämnde att de erbjuder frisbeegolf, klättring, skärgårdsturer och kajaker för att främja gästernas 

välmående och trivsel. 

Sörensson nämnde att han anser att det är viktigt att marknadsföra hållbarhetsarbetet på så vis visa hur 

de bidrar och värnar om hållbarhetsaspekter på flera plan. Han ansåg också att det är viktigt att 

anläggningen visar att de tar ansvar. Han nämnde även att de anställer lokalt vilket även Karlsson, 

Wolmeryd och Fransén arbetar med. Källmark och Barkevall påpekade att deras campingar kräver 

många anställda och under sommarsäsong räcker det inte med att endast anställa lokalt utan även 

måste anställa från andra städer, för att få all den personal som anläggningarna behöver. 

Både Barkevall och Källmark berättade att de vid rekrytering av personal samverkar med 

anläggningar som bedriver turistverksamhet under vinterhalvåret. Källmark nämnde att de 

tillsammans med Lindvallen hittat en bra lösning. Konceptet är att Lindvallen anställer personal 

tillsvidare medan Västervik Resort hyr av dem under sommarsäsongen vilket möjliggjorde en 
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heltidsanställning. Barkevall förklarade också att en längre rekryteringsprocess med dessa personer 

inte är nödvändig då goda referenser kan fås. 

4.2 Förändringsprocesser och styrning i verksamheterna 
I detta avsnitt behandlas respondenternas beskrivning av hur styrning och förändringsarbete sker på 

anläggningarna och även hur de engagerar medarbetare och gästerna i processerna. 

  

4.2.1 Förändringsarbete 

Alla respondenter nämnde att de på något sätt genomfört förändringar på anläggningen inför 

kommande säsong. Böda Sand har gjort en del förändringar, främst för gästernas trevnad, såsom en ny 

restaurang och kiosk. Fransén förklarade att de köpt upp två campingar de senaste åren, vilket har 

skapat en hel del organisatoriska förändringar. De har de behövt anställa ytterligare personal och 

ligger därmed efter med bland annat strategiarbete. 

  

Sörensson och Thorstensson menade att de är noggranna med involvering, av både anställda och 

gäster, då de måste vara nöjda med förändringarna på anläggningen. Sörensson upplevde att gästernas 

uppskattning av något nytt på anläggningen kan ta upp till två år och att det krävs tålamod i en 

förändringsprocess. Karlsson nämnde att det ständigt förfinas på campingen, dock att den största 

förändringen har varit att få till källsorteringen. Karlsson och även Källmark nämnde att det är en svår 

process att skapa engagemang i något som grundar sig i beteenden och att det krävs engagemang från 

alla gäster för att det ska fungera. Det gäller då att information om källsortering når ut till gästerna, 

påpekade Källmark. 

  

Källmark nämnde att det sker större förändringar internt i organisationen än externt. Exempelvis 

förbättras internkommunikationen med en digital checklista där medarbetarna kan läsa information, 

svara på frågor och sedan markera att de läst informationen. Barkevall och Källmark berättade även 

att anläggningarna har infört självincheckning, för att minimera köbildning i receptionen. Framöver 

kan gästerna sköta incheckning själva och uppsöka personal vid behov av hjälp och information. 

Källmark, såsom alla andra respondenter, poängterade att det är väldigt viktigt med information och 

kommunikation vid förändringar. Anställda och gäster ska involveras i processen, delaktighet är 

viktigt påpekade Källmark. 

  

För att nå ut till alla campinggäster används sociala medier och även hemsidorna förklarade 

respondenterna, detta för att ge gästerna nödvändig information för att få en bra vistelse på 
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anläggningarna. Respondenterna nämnde även att den viktigaste informationen finns i den broschyr 

som gästerna får i samband med incheckning, detta för att ingen ska gå miste om nödvändig 

information, nämner Sörensson. Källmark och Barkevall har även valt att informera gäster via sms, 

både innan och under vistelsen för att få ut viktig information till gästerna, detta är något även 

Karlsson använder sig av. Barkevall berättade om ”24BödaSand” vilken är en nyhetskanal som 

redogör för anläggningens alla aktiviteter och även viktig information vilken behöver komma ut till 

anläggningens gäster. 

  

Barkevall beskrev att deras förändringsprocess startar med att gå igenom ledning och styrgruppen 

innan det fastställs för genomförande. Källmark och Fransén berättade att de arbetar med liknande sätt 

vid en förändringsprocess. Fransén nämnde även att de har en idélåda på anläggningen där både gäster 

och medarbetare ges möjlighet att komma med idéer och förslag. Sörensson och Karlsson nämnde att 

deras förändringsprocess utgår ifrån förslag från medarbetare och gäster vilket ägarna sedan 

analyserar och diskuterar innan det eventuellt genomförs. 

  

Thorstensson nämnde att de just nu befinner sig i en stor förändringsprocess av anläggningen då de 

nyligen köpt campingen. Han påpekade att ägarna i stor omfattning diskuterar före beslutsfattande för 

att det ska bli på bästa möjliga sätt. Saal berättade att de involverar gästerna i förändringsprocesserna, 

då de är med och hjälper till med utvecklingen på anläggningen. Gästerna ger idéer om vad de vill 

förändra och sedan diskuterar Saal med sin fru innan eventuell implementering. Sörensson nämnde en 

samverkande ideell förening, Camping Öland, där målsättningen gemensamt för medverkande 

campingar i föreningen är att utbyta erfarenheter och att öka antal gästnätter på ön. 

  

För att få igenom en förändring nämnde alla respondenter att en viktig del i processen är att få med 

gästerna. De påpekade som tidigare nämnts att informationen är det viktigaste medlet för att nå ut till 

gästerna om förändringar. Barkevall och Källmark berättade att de använder sig av enkäter för att se 

vad gästerna tycker om de nya förändringarna som skett på anläggningen. Exempelvis nämnde 

Källmark att de i år kommer fråga om den nya källsorteringen för att se gästernas uppfattning där. De 

andra campingarna nämnde att de lyssnar mer på vad gästerna har att säga på plats för att få deras 

åsikter. Wolmeryd berättade att deras sätt för att informera gästerna i den nya källsorteringen var att 

trycka upp disktrasor med information om detta och lägga i alla stugor och lägenheter. Källmark, 

Fransén och Sörensson nämnde även att personalen har en stor del i arbetet att informera gästerna i 

processerna. De har fått informationen innan och har som uppgift att förmedla den vidare till gästerna 

nämnde Sörensson. 
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4.2.2. Styrning 

När det kommer till att styra sina medarbetare i deras arbetsuppgifter nämnde Karlsson, Barkevall och 

Källmark att redan vid rekrytering understryks vad de efterfrågar av den sökande, vilka kompetenser 

den besitter. Wolmeryd nämnde att de vid rekrytering inte går på kompetens alls, utan endast på hur 

personen är. De har snarare ett samtal än en intervju, detta för att se hur personen troligen kommer 

fungera ihop med gäster och andra medarbetare. De ansåg att kompetens inte var lika viktigt då 

utbildning ges på anläggningen, menar Thorstensson. Fransén och Sörensson nämnde att de tog tag i 

detta efter rekryteringen. De tyckte att kommunikationen var det viktigaste. Sörensson nämnde att alla 

hade ett gemensamt fikarum där de kan berätta om vad som sker på campingen. Detta för att få 

medarbetarna att gör det som behövs. 

  

4.2.3 Motivation som styrmedel 

För att engagera personalen arbetar verksamheterna med motivering för att arbetsuppgifter ska utföras 

på bästa sätt. Fransén och Källmark nämnde att verksamheterna har friskvårdsbidrag för 

tillsvidareanställd personal och fri tillgång till alla aktiviteter på anläggningarna, vilka även 

säsongsanställd personal får ta del av. Barkevall förklarade att även de erbjuder fri tillgång till 

aktiviteter. Sörensson, Karlsson och Wolmeryd berättade att de snarare satsar på sammanhållning och 

att göra saker gemensamt för att skapa en trygghet. Detta gör att personalen på så sätt tycker att det är 

kul att komma till arbetet vilket medför att de känner ett värde i verksamheten. Ytterligare nämnde 

Thorstensson att med tanke på att de anställer ung personal, vilket innebär att campingen är deras 

första sommarjobb, arbetar för att individerna ska komma ihåg första arbetet som något roligt och 

lärorikt. Källmark nämnde även att deras säsongsanställda kräver ständig feedback, för att motiveras i 

arbetet. Källmark berättade även att hon försöker gå ut på anläggningen en gång om dagen för att 

hälsa på de anställda, vilket hon menar motiverar de säsongsanställda. 

4.3 Styrprocesser och styrmedel 
Vi har under detta avsnitt valt att redogöra respondenternas svar angående styrprocesser, styrmedel 

och hur de använder styrmedlen i verksamheterna. 

  

4.3.1 Respondenternas beskrivning av deras organisationskultur 

Barkevall och Källmark berättade att det är svårt att förmedla organisationskulturen till 

säsongsanställda vilka jobbar för dem i endast två månader. Dock ansåg båda respondenterna att de 
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lyckats förmedla en familjär känsla med hjälp av bra kommunikation i verksamheten. Fransén, 

Thorstensson, Karlsson, Sörensson och Saal tycker att den familjära känslan är det viktigaste på deras 

camping. Detta är något de hela tiden arbetade med för att få både gäster och medarbetare att trivas. 

  

För att föra vidare företagskulturen och skapa den familjära känslan arbetar Barkevall, Källmark, 

Wolmeryd och Sörensson med utbildningar och information till de säsongsanställda. Där redogörs 

verksamhetens uppbyggnad och vad som anses viktigt för deras anläggning. Fransén och Karlsson 

arbetar snarare med att skapa den familjära känslan genom att de anställda känner sig sedda. Karlsson 

anordnar årligen en kick-off för sina anställda vilket medför att de lär känna varandra. Fransén tror 

mer på det lilla i vardagen, öppen kommunikation och även frukt och frukost till de anställda. 

  

Fransén och Wolmeryd pratade om att det är viktigt att all personal känner delaktighet och även att de 

känner sig viktiga på arbetet. Då skapas också möjlighet att skifta arbetspositioner runt om i 

avdelningarna, för att de anställda ska få testa fler än en arbetsuppgift och även känna vikten av alla 

arbetspositioner. Wolmeryd nämnde även att teamkänsla är viktigt och arbetar därmed för att alla 

känner sig betydelsefulla. Karlsson, Saal och Sörensson nämnde att deras företagskultur upprätthålls 

av deras gäster då de är delaktiga i det mesta på campingarna. Gästerna kommer med förbättringsidéer 

och berättar vad de saknar på anläggningarna. Karlsson, Saal och Sörensson påpekade även att 

säsongsgästerna visar organisationskulturen för andra gäster genom att informera vad som anses 

viktigt på campingen. Sörensson och Källmark nämnde även att säsongsgästerna agerar likt 

ambassadörer för anläggningen. 

  

Barkevall och Källmark förklarade vikten av att kommunikationen fungerar mellan alla avdelningar 

på campingen. De vill att de anställda ska känna sig trygga med att göra fel. De vill dessutom 

minimera “gapet” mellan ledning och personal längre ner i organisationen, de anser att det är viktigt 

att alla kan kommunicera med varandra. Källmark nämnde exempelvis att hon försöker gå ut och 

prata med anställda på anläggningen en gång om dagen. Delvis för att få information om hur arbetet 

på anläggningen fungerar men också för att möjliggöra bättre kommunikation. Både Sörensson, 

Barkevall och Källmark nämnde att säsongsanställd personal har möjlighet att utvärdera hur säsongen 

har varit och om det är något som behöver förbättras. 

  

Något som Sörensson, Thorstensson och Källmark ansåg bidrar till organisationskulturen är 

introduktionsdagarna för säsongsanställda. De påpekade att introduktionen bidrar till en djupare 

förståelse för både arbetsuppgifter, anläggningen och verksamhetens närområde. Vilket de anser 

viktigt då det möjliggör god service till gästerna då de säkerligen vill utforska staden men också ökad 

trygghet för personalen. De ansåg även att all säsongspersonal ska känna till anläggningens 
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värderingar vilket de får lära sig på introduktionsdagarna för att sedan agera i enlighet med och 

upprätthålla dessa. 

  

4.3.2 Ansvarsfördelning i verksamheterna 

Beskrivningen vilken Barkevall, Källmark och Franzén gav av deras ansvarsfördelning i 

organisationerna är att alla är traditionellt toppstyrda med en VD, styrelse och ledningsgrupp. 

Västervik Resort är, till skillnad från de andra campingarna, 100% kommunägt vilket medför att 

styrelsen i verksamheten är politiskt tillsatt. Campingarna Böda Sand, Saxnäs, Vimmerby, Dalskär 

och Blankaholm är alla familjeägda verksamheter. 

  

Källmark förklarade att Västervik Resort är organisatoriskt uppdelad utefter anläggningens olika 

verksamhetsområden, exempelvis upplevelsebad och reception. I dessa funktioner har Västervik 

Resort ansvariga verksamhetschefer vilka har huvudansvar och leder inom dennes område förklarade 

Källmark. Barkevall och Fransén beskrev även deras organisatoriska struktur likt Västervik Resort, 

Barkevall betonade även att det dagliga arbetet och beslutsfattande på detta vis underlättas då 

verksamhetsansvariga har bättre insikt. 

Saxnäs Camping är en relativt liten camping, sett till antalet anställda, enligt Sörensson. Han gav dock 

en bild av anläggningens organisatoriska struktur likt Västervik Resort med tillsvidareanställd 

personal vilka ansvarar för enskilda verksamhetsområden dock med färre antal säsongsanställda. 

Sörensson berättade att antalet säsongsanställda hos dem är 29, medan Barkevall förklarade att Böda 

Sand anställer 220 personer inför varje sommarsäsong. 

Thorstensson menade att Vimmerby Camping, vilken är en liten i förhållande till ovan nämnda, har en 

övergripande ansvarsfördelning då antalet tillsvidareanställda enbart är tre personer vilka dock 

ansvarar över olika verksamhetsområden. Både Saal och Karlsson, har i relation till övriga små 

campingar ett naturligt huvudansvar för verksamheten då de själva är ägare. 

Avseende ansvar hos säsongsanställd personal berättade Källmark att Västervik Resort delegerar ut 

specifika ansvarsområden även till dessa. Denna fördelning sker även på Böda Sand-, Borgholms-, 

Saxnäs- och Dalskärs Camping. Thorstensson och Fransén förklarade dock att säsongspersonal har 

möjlighet att skifta arbetsplats, dock inom samma område vilket kan vara butik mot poolbar 

underströk Fransén. Som tidigare nämnt är Thorstensson positiv till en fullständig rotation bland 

arbetspositionerna. Den huvudsakliga anledningen till detta menade Thorstensson är då det främjar de 

anställdas trivsel och att alla känner att deras uppgifter är lika viktiga.   



 

 

 

 44 

Redan vid rekrytering av säsongspersonal menade både Källmark och Barkevall att de selekterar 

personal utefter ansvarsområden vilka anses lämpliga för den enskilde individen. Detta  är ett effektivt 

sätt att få ”rätt” personal på rätt plats, menade Källmark och Barkevall, vilket ger större 

förutsättningar för en god insats på campingen. Dock poängterade både Barkevall och Källmark att 

ordinarie personal är på plats hela sommaren, vilka har det övergripande ansvaret på campingarna. 

4.3.3 Budgetarbete ur respondenternas synvinkel 

Budgeteringsprocessen på campingarna sker framförallt av VD:n och delvis tillsammans med 

styrelsen, menade både Barkevall, Källmark, Fransén och Sörensson. Förklaringen till detta är att de 

har upprättat nyckeltal och mål för anläggningen menade Barkevall. Källmark förklarade att även 

budgeteringsarbetet på Västervik Resort sker framförallt av VD och styrelse, hon nämnde även att det 

krävs stor insikt och realistisk syn av verksamheten för detta arbete. Som VD, förklarade Barkevall, 

att hon utgår från förutsättningarna vilka hon anser är av vikt för anläggningen och att budgeteringen 

sker post för post i samråd med styrelsen. 

 

Fransén förklarade att det är vanligt förekommande på Borgholms Campingar att budgeten 

återanvänds från år till år och att anläggningarna försöker förbättra det till nästkommande år, vilket 

också Karlsson och Saal uppgav. Det finns risk för att budgetarbetet blir ett statiskt dokument menade 

Sörensson. Han förklarade att det krävs årlig förändring för att budgeten ska fylla sitt syfte. Wolmeryd 

förklarade att de övertagit tidigare ägares budget, vilket ger dem en chans att nu vidareutveckla 

verksamheten. Sörensson förklarade också att processen är tidskrävande på grund av ständig 

revidering och att tid är en bristvara. Sörensson poängterade också att budget är svårt att sia om, då 

just turistverksamheter är otroligt väderberoende och har merparten av omsättningen under en 

tidsperiod på 40 dagar, vilket gör det svårt att förutse och därmed upprätta en träffsäker budget. 

  

Anställda 

Tillsvidareanställd personal har fri tillgång att studera budgetens olika fördelningar och poster, 

menade Barkevall. Fransén förklarade att tillsvidareanställd personal har tillgång till budgeten via 

affärssystemet Visma. På Västervik Resort har avdelningsansvariga ett budgetansvar. Personal med 

budgetansvar har årliga möten med ledningsgruppen för att diskutera vad som ska prioriteras och även 

upprättar strategier för att nå organisationens mål och delmål på vägen dit förklarade Källmark. 

Fransén berättade att det enbart är campingarnas tillsvidareanställda personal som har information om 

budgetarbetet och även uppföljningar i organisationen. 

  

Uppföljning är något som skapar involvering i verksamheten vilket gynnar oss i längden menade 

Fransén. Budgetarbetet på Böda Sand berör inte säsongsanställd personal eller personal på operativ 
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nivå, hävdade Barkevall, därför är de inte involverade i processen. Wolmeryd resonerar likt Barkevall, 

att säsongsanställd personal inte är på plats tillräckligt länge för att skapa sig en bild av denna process. 

Dock poängterade Thorstensson att de är transparenta avseende detta och personalen är välkomna 

med input. 

  

Hållbarhet 

Barkevall förklarade att någon budgetpost med utsatt benämning för hållbart arbete inte existerar på 

Böda Sand. Barkevall och Sörensson förklarade också att posterna naturligt avser hållbarhet i 

budgeten. Sörensson exemplifierade att medlet för arbetet med att utöka aktiviteter på anläggningen 

har avsatts i budgeten, vilket i sig skapar incitament för en aktivare semester för gästerna. Barkevall 

konstaterade att budgetens poster som sophantering även är hållbar ur ett miljömässigt perspektiv. 

  

Västervik Resorts budget innehåller däremot en specifik post avsatt just för hållbarhet på 

anläggningen förklarade Källmark, ur framförallt ett miljömässigt och socialt perspektiv. Både 

Thorstensson och Saal uppgav att det fanns stora planer för verksamheterna ur ett hållbart perspektiv 

och att solceller är den del vilket ska budgeteras för till kommande säsong. Karlsson konstaterade att 

solceller varit en del av budgeten tidigare år och att investeringarna av dessa nu är gjorda. 

  

4.3.4 Målstyrningsarbete i verksamheterna 

Målstyrning och strategier upprättas av ledningsgrupp och styrelse på Västervik Resort, det är en 

noggrann process menade Källmark. Hon berättade också att tidsintervallen ofta är långsiktiga och 

omfattar 4 års-planer, vilket också sker på Böda Sand. Barkevall förtydligade att i samband med 

organisationens målstyrning utformas också tillhörande strategier. Fransén konstaterade att 

Borgholms Campingar har stor förbättringspotential avseende verksamhetens målstyrning. 

Målstyrning finns på campingarna, dock förklarade Fransén att tillhörande strategier är bristfälliga. 

Hon tillade också att bristerna ofta återspeglas ur kommunikation nedåt i anläggningarnas 

avdelningar. Fransén menade att en av anledningarna till detta är att organisationen vuxit kraftigt till 

följd av övertagandet av ytterligare två campingar de senaste åren. 

  

Beskrivningen vilken Sörensson gav av Saxnäs målstyrningsarbete är likt ett löpande arbete snarare 

än specificerat och nedskrivet, detta konstaterade också både Thorstensson och Saal. Anledningen till 

detta förklarade Wolmeryd främst med att hon och Thorstensson är nya ägare till Vimmerby Camping 

och att detta medfört ovisshet kring hur målstyrningen skall vara strukturerad. Målstyrningsarbetet 

beskrev Saal som en ständig process, från plan till verkställande. Ständig förbättring är en 
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övergripande målsättning för de flesta verksamheter menade Karlsson. Thorstensson poängterade att 

mål finns för Vimmerby Camping, vilka avser ett långsiktigt perspektiv. 

  

Önskvärt för oss, berättade Thorstensson, är att ta fram kortsiktiga mål vilka våra säsongsanställda 

kan vara med och påverka. Det är viktigt att involvera alla anställda, detta för att skapa en förståelse 

och lojalitet för verksamheten, förklarade både Wolmeryd och Karlsson. 

  

Som kommunägt bolag, menade Källmark, att tydliga mål också upprättas av Västerviks Kommun då 

bolaget skall verka likt en motor i kommunens besöksnäring. Barkevall förklarade att arbetet med 

Böda Sands målstyrning och främjande av detta skett intensivt de senaste åren. En del i processen är 

tillsättning av en lednings- samt styrgrupp i organisationen. Hon förtydligade att dessa organisatoriska 

indelningar skapar bättre effektivitet. 

  

Löpande sker uppföljning av strategiarbetet förklarade Barkevall, detta för att kartlägga hur 

avdelningarna ligger till för att nå målen. På alla styrelsemöten redovisas aktuell situation vilket också 

ger chans att revidera strategierna, menade både Barkevall och Källmark. Västervik Resort har tydliga 

målsättningar poängterade Källmark och en del av arbetsprocessen för att uppnå dessa är genom årliga 

uppföljningar. Hon anser att uppföljning av arbetet med målen är en grundförutsättning för att kunna 

uppnå dem. Konstellationen bestående av avdelningsansvariga och ledningsgrupp diskuterar 

tillsammans fram mål samt tillhörande strategier för respektive funktion, förklarade Källmark. 
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5. Vår tolkning av styrning, förändring och 
hållbarhet 
I studiens femte kapitel tolkas insamlad empiri och teoretisk referensram. Tolkning sker enligt 

underrubriker vilka följer strukturen från både den teoretiska referensramen och empirin, detta för att 

underlätta läsning och förståelse av hur de förhåller sig till varandra. Vi kommer i avsnitten att 

beskriva våra tolkningar för att tydliggöra kopplingarna mellan teorin och respondenternas syn. 

5.1 Hållbarhetsstyrning - aktuellt för alla 
Alla respondenter vi intervjuat ansåg att det var en självklarhet att arbeta med hållbarhet då det är ett 

väldigt aktuellt ämne. Barkevall och Källmark påpekade att det var viktigt med anledning av att skapa 

en långsiktig verksamhet och även att gäster idag efterfrågar och är medvetna om hållbarhetsarbete. 

Fransén och Sörensson nämnde att de är tvungna att arbeta med hållbarhet för fortsatt verkan och 

utveckling. Wolmeryd, Saal och Karlsson arbetar med hållbarhet för att de upplever att gästerna 

tycker att det är viktigt. Enligt Nilsson och Olve (2013) är medvetenhet kring hållbarhet viktigt för att 

möta de etiska krav som ställs på verksamheterna, även granskning från externa aktörer påverkar 

verksamhetens insikt kring hållbarhetens sammanhållning mellan de olika kapitlen. 

Vi tolkar ovanstående likt att respondenternas gäster är deras granskare då det är dessa vilka påverkat 

företagen till att arbeta med hållbarhet på fler än ett plan, både miljömässigt och socialt. I och med att 

gästerna är deras granskare anser vi att företagen vill arbeta mer med hållbarhet för att se till deras 

behov. Även alla respondenter har en medvetenhet kring hållbarhet vilket skapar ett tydligare arbete 

med just hållbarheten. 

5.1.1 Miljömässig hållbarhet 

Avseende miljömässig hållbarhet är det något alla campingar arbetar med. Barkevall, Källmark, 

Sörensson och Thorstensson nämnde att de använder miljömärkta städartiklar medan Karlsson anlitat 

en städfirma vilka använder det. Fransén berättade att de både har miljö- och icke miljömärkta 

städartiklar, dock arbetar de med dosering för att inte använda för mycket av icke miljömärkta 

produkter. Enligt Grafström et al. (2015) är det viktigt att på en frivillig basis arbeta med den 

miljömässiga hållbarheten för att skapa ett socialt ansvar, detta faller under CSR. De trycker även på 

att det gäller att ligga i framkant vid det etiska och miljömässiga då detta är ett väldigt aktuellt ämne. 

Vi tolkar detta som att de campingar nämnda ovan arbetar mer eller mindre med att utveckla 

verksamheterna när det gäller hållbarhet. 
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Barkevall, Källmark, Sörensson, Thorstensson och Karlsson vilka använder sig endast av 

miljömässiga produkter ligger i framkant i jämförelse med resterande anläggningar enligt oss. Vi 

anser dock inte att miljöklassade städartiklar är att ligga i framkant ur ett hållbart perspektiv numera. 

Fransén däremot är på god väg men är inte riktigt där än, vi anser dock att hon är medveten om det 

arbete som krävs vilket skapar goda förutsättningar för campingens utveckling framöver. Alla 

respondenter nämnde även att de använder sig av bättre drivmedel till sina fordon exempelvis med 

Sweax-diesel eller elbilar. Tolkningen vi gör av detta är att det tyder på att respondenterna har koll på 

vad som anses viktigt i samhället och även vad gästerna efterfrågar när det gäller hållbarhet ur 

miljömässigt perspektiv. 

Ytterligare arbete för hållbara verksamheter är att alla campingar har källsortering, detta ansåg 

respondenterna vara en stor del i hållbarhetsarbetet då det har kommit att bli en vardag för individer. 

Källmark nämnde deras motto när det kommer till sortering är ”alla vinner om du återvinner”. Alla 

campingar ansåg att de är bra på att informera arbetet kring sortering, det finns information på deras 

hemsidor, sociala medier, i broschyrer eller som Wolmeryd nämnde, att informationen om återvinning 

finns på deras disktrasor. 

Anthony et al. (2014) beskriver CSR som ett samhällsansvar kring hållbarhet, att verksamheter visar 

samhället runt omkring att de arbetar med hållbarhet. Vi menar att verksamheternas agerande i form 

av till exempel information på hemsidan om deras återvinning bland annat går i linje med CSR och 

miljömässig hållbarhet. Särskilt eftersom alla kan gå in och läsa på sociala medier och då se att 

verksamheterna arbetar med hållbarhet på olika sätt. Det informella instrumentet beskriver Nilsson 

och Olve (2013) som att det styr beteenden diskret samt att information och värderingar styr. Vi 

menar att mottot Källmark beskriver ovan går att koppla till det informella instrumentet då det diskret 

och indirekt påverkar individers beteende inom hållbarheten. Vi gör även tolkningen att det informella 

instrumentet går att koppla till alla sätt som campingarna informerar sina gäster på, särskilt kring 

arbetet med hållbarhet med hänsyn till källsortering. 

Källmark och Barkevall nämnde att verksamhetens maskotar kommunicerar och informerar barnen 

om återvinning och även social hållbarhet i form av kamratskap. Vi menar att detta kan kopplas till 

det informella styrmedlet vilket innebär även att företagets värderingar och kultur styr verksamheten 

framåt. Anthony et al. (2014) nämner att ”Tone at the top” även är något som faller under den 

informella styrningen, den innebär att chefen högst upp visar vägen genom att visa att den bryr sig om 

hållbarhet och då ser medarbetarna detta. Vi anser att det informella styrmedlet speglas i hur 

Västervik Resort och Böda Sand använder sina maskotar för att lära både vuxna och barn. Maskotarna 

är några barnen ser upp till och om de pratar om hållbarhet med barnen kan de ta efter och lära sig om 

hållbarhet, genom instrumentet ”Tone at the top”.  Maskotarna kan ses som chefer och barnen likt 

medarbetare, de tar efter beteenden från individerna de ser upp till. 
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Vi kan även dra paralleller till värderingar och företagskulturen, detta visas genom att verksamheterna 

informerar gästerna om deras hållbarhet för att visa vad de anser är viktigt och då kan gästerna ta efter 

detta och på det sättet upprätthålla företagskulturen. Nilsson och Olve (2013) beskriver ett informativt 

instrument likt en utbildning där information ges om hållbarhet. Vi menar att maskotens information 

till barnen även skulle kunna ses som ett informativt instrument då de utbildar dem inom hållbarhet 

genom information och även visa hur de ska ta hand om naturen genom källsortering. I och med 

maskotens utbildningar får barnen kunskap i tidig ålder om hållbarhet och påverkas då av detta och då 

kan hållbarhetsarbete bli en självklarhet för dem i framtiden.  

Ytterligare hållbarhetsaspekter vissa campingar arbetar med är att minska vatten- och 

elförbrukningen. Karlsson, Fransén, Barkevall och Sörensson använder debitering på duscharna som 

ett medel för att spara vattenmängden, ”kostar det så sparar man” påpekade Barkevall. På Västervik 

Resort är duscharna kostnadsfria men har tidsintervall för att minska vattenåtgången. Vi gör 

tolkningen av Barkevalls påstående styrks då även elförbrukningen sjönk med 40% vid införandet av 

debitering av el. Anthony et al. (2014 nämner under CSR att det är viktigt att ta till alla de åtgärder 

organisationerna kan för att förbättra miljöfrågorna. Tolkningen vi gör utifrån detta och åtgärder som 

ovan visar att verksamheterna åtminstone är på god väg i CSR-arbetet då de arbetar väldigt mycket 

med miljöfrågorna och den påverkan verksamheten gör på naturen. 

Grafström et al. (2015) nämnde att det ekonomiska ansvaret ligger i att skapa tjänster vilka gästerna är 

villiga att betala för. Vi gör tolkningen att anläggningarna vilka använder debitering på duscharna är 

medvetna om att gästerna är villiga att betala samtidigt som campingarna gör miljön en tjänst när de 

vidtar dessa åtgärder. Nilsson och Olve (2013) beskriver ett formellt instrument likt regler eller olika 

medel vilka kan påverka eller förhindra individers beteende. Vi tolkar därav debitering av duscharna 

som ett formellt instrument då anläggningarna genom att ta betalt minskar vattenåtgången och på det 

sättet påverkar gästernas beteende om att de inte ska använda för mycket vatten när de duschar. Vi 

menar att det informella instrumentet speglas i den information campingarna delar ut i och med 

bevattningsförbud och debitering av vattenförbrukning. 

Barkevall och Källmark nämnde att campingarna infört ett minimum på tre nätter vid bokning på 

deras camping, dels för att minska åkandet i landet och på det sättet minska utsläppen av koldioxid. 

Dalskär har också ett minimum på två nätter i stugorna under högsäsong. Även detta tolkar vi som ett 

samhällsansvar i linje med CSR avseende det miljömässiga perspektivet. Ett krav i antal nätter medför 

att gästerna måste stanna kvar längre och åker därmed inte lika mycket på vägarna, vi anser att detta 

är ett väldigt bra sätt att hålla nere koldioxidutsläppen. Nilsson och Olve (2013) beskrev det 

informella instrumentet likt som vi nämnt tidigare att de påverkar en individs beteende. Tolkningen vi 

gör utifrån införande av ett minimum i antal nätter är att gästerna stannar på campingen längre vilket 

påverkar deras resebeteende omedvetet. Dessutom menar vi att gästerna sparar pengar då de inte 



 

 

 

 50 

använder lika stor andel bränsleförbrukning. Det påverkar även samhället då gäster stannar längre 

med tanke på att de behöver exempelvis mat och då går och handlar lokalt eller äter på någon 

restaurang i centrum.  

5.1.2 Social hållbarhet 

Den sociala hållbarheten arbetar campingarna dels med genom aktiviteter för gästerna. Campingarna 

har allt från träningspass till hoppborgar för barnen och även minigolf, utbudet varierar mellan 

campingarna, men alla arbetar med aktiviteter på ett eller annat sätt. De har flera olika sorters 

aktiviteter för att försöka anpassa sig till alla gäster. Sörensson nämnde att deras anläggning inte bara 

syftar till fysiska aktiviteter utan till ”home of the wellbeing”, exempelvis har de satt upp en 

hängmatta där gäster kan slappna av. Enligt Jacobsen och Thorsvik (2017) handlar CSR även om den 

filantropiska aspekten vilken handlar om att företagen ska bidra till aktiviteter vilka de inte direkt drar 

nytta av. 

Vi gör tolkningen att en filantropisk aspekt kan ses som campingarnas arbete med social hållbarhet på 

deras anläggningar då aktiviteterna finns för gästernas skull och för att de ska kunna aktivera sig. Vi 

tolkade detta som att aktiviteterna inte endast var för till för att tjäna pengar utan snarare för att arbeta 

med hållbarhet och gästernas välmående. Källmark nämnde dessutom att Västervik Resort anställt 

personal som ska lära ut vindsurfing och att intäkterna skänks till “Östersjöprojektet”. Även detta 

menar vi är ett exempel på det filantropiska området, där campingen arbetar med att främja hållbarhet 

utan vinstsyfte. Ytterligare en tolkning vi gör är att med tanke på att alla campingar erbjuder 

aktiviteter kan det dessutom leda till att gästerna vill stanna kvar längre på anläggningen då det finns 

mycket att göra. Om gästerna stannar längre på en plats istället för att åka runt, minskar det dessutom 

koldioxidutsläppen. 

Sörensson, Wolmeryd, Karlsson och Fransén arbetar med anställning lokalt. Källmark och Barkevall 

nämnde att de försöker men att anläggningarna är för stora under högsäsong och behöver fler 

anställda än det lokala samhället kan erbjuda. Detta ligger i linje med hur Anthony et al. (2014) 

beskriver begreppet CSR då det grundar sig i hur verksamheter ska ta ett samhällsansvar. Vi tolkar 

detta som att anläggningarna tar ett samhällsansvar genom lokala anställningar och att ta hand om 

individerna som finns i samhället. Källmark och Barkevall nämnde att de har ett samarbete avseende 

rekrytering av personal med turistanläggningar vilka bedriver verksamhet under vintersäsong. 

Källmark påpekade att Lindvallen anställer personal på heltid och att de sedan hyr deras personal 

under fyra månader på sommaren. Vi menar att anställningsförhållanden likt detta är ansvarstagande 

och gynnar samhället. Detta är ett socialt ansvarstagande av anläggningarna då individer har jobb året 

runt men också ur aspekten då anläggningarna drar nytta av individernas kompetens, vi menar att det 

är en “win win” -situation.   
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5.2 Engagemang är medlet att använda i en 
förändringsprocess 
Förändringsprocesser enligt den beskrivning Barkevall, Källmark och Fransén gav är att startpunkten 

ligger hos ledningen och verksamhetens styrgrupp redan innan förändringen fastställts. Angelöw 

(1991) beskriver en toppstyrd förändringsstrategi som tidseffektiv dock möts motstånd ofta inom 

denna strategi då delaktighet saknas runt förändringsprocessen. Vi menar att dessa tre campingar, till 

stor del, använder sig av toppstyrda förändringsstrategier då merparten av förändringarna på 

anläggningarna sker genom beslut av ledning och styrelse. Thorstensson och Wolmeryd vilka är nya 

ägare menar att de befinner sig i en förändringsfas i och med att de nyligen övertagit campingen och 

har många förändringar på gång och att förändringar sker i samspråk mellan ägarna, detta 

händelseförlopp beskriver även Saal. Vi menar att respondenternas beskrivningar av deras 

förändringsprocesser avspeglar en toppstyrd förändringsstrategi enligt Angelöw (1991). 

  

Beskrivningarna av förändringsprocesser, enligt Sörensson och Karlsson, utgår till stor del från 

förslag från både medarbetare och gäster i hög grad, vilket skiljer dem åt från resterande respondenter. 

Förslagen bearbetas sedan av ägare och ledning där de diskuterar möjligheter och hinder innan 

implementering i verksamheterna. Beskrivningen vilken Angelöw (1991) ger av den så kallade 

delaktiga förändringsstrategin är att hela vägen från planeringsstadium till uppföljning finns 

delaktighet från berörda personer. Därav menar vi att Sörensson och Karlsson även använder 

toppstyrda förändringsstrategier dock med inslag av en delaktig förändringsstrategi. Då beslut fattas 

av Sörensson och Karlsson anser vi att de representerar den toppstyrda strategin medan delaktigheten 

framkommer då både gäster och medarbetare på campingarna är delaktiga i skapandet av 

förändringarna. Även Saal nämnde att campingens gäster involverades avseende 

förändringsprocesserna. Vi menar att en delaktighet även återspeglas vid Blankaholms Camping. 

  

Thorstensson tryckte på att han ansåg att det är noga att både gäster och anställda finner förändringen 

meningsfull, vilket även Sörensson styrkte. Tålamod krävs, enligt Sörensson, då han nämnde att 

processen från implementering till att gästerna faktiskt uppskattar förändringen kan ta upp till två år. 

Tolkningen vi gör är därav att en förutsättning i en förändringsprocess är delaktighet, även från 

verksamheternas gäster. Källmark nämnde även att det var av stor vikt att engagera alla i processen då 

känslan av delaktighet skapas i aktiviteterna vilka sker på campingen. Källmarks medvetenhet om den 

delaktighet vilken Angelöw (1991) beskriver går i linje med varandra. Därav menar vi att 

verksamheter vilka lyckas involvera och engagera berörda parter skapar en större delaktighet och 

dessutom en större gemenskap och engagemang.  
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Alla respondenter påtalade vikten av kommunikation och information när det kommer till förändring i 

verksamheten, även i det vardagliga. Samverkan i föreningen “Ölands Campingar” var något 

Sörensson ansåg var betydelsefullt särskilt vid utbyte av erfarenheter och även en gemensam 

målsättning att tillsammans öka antalet gästnätter, vilket går i linje med de positiva effekterna av 

samverkan vilka Nilsson och Olve (2013) beskriver. Vi menar att samverkan har många positiva 

egenskaper vilket både teori och respondenterna tagit upp. Å andra sidan kan vi ana att det kan vara 

möjligt att rivalitet mellan campingarna uppstår då missunnsamhet kan växa fram. 

  

Alla respondenter nämnde att de delar med sig av viktig information på fler än ett ställe för att 

anställda inte ska missa den, såsom både på hemsida och i receptionen. Utveckling av 

kommunikationsmedel arbetar Västervik Resort med dels genom en digital checklista för 

medarbetarna, vi tolkar detta som ett sätt att styra och även kontrollera sina anställda. Å andra sidan 

underlättas kommunikationen till ledningen vilka vi tror då kan ta snabbare beslut än tidigare. Viktig 

information ska finnas disponibel för individer för att öka informationsintaget (Heide et al., 2015).Vi 

anser även att Västervik Resort ligger i framkant i och med implementering av intern checklista då det 

tydliggör information och minskar riskerna för internt missförstånd på grund av informationsbrist. 

  

Karlsson, Barkevall och Källmark påpekade även att den viktigaste informationen skickas ut via sms. 

Heide et al. (2015) beskriver kommunikation som en överföring av information då det bidrar till mer 

kunskap. Författarna nämner även att kommunikation i organisationer kan vara svårt då det krävs 

samspel mellan alla avdelningar för att delge information samt att den ska tas emot. Tolkningen vi gör 

är att ovan nämnda campingar arbetar aktivt med att skapa och förbättra deras 

kommunikationskanaler för att få ett samspel i organisationerna. Vi gör även tolkningen att 

verksamheterna anser att kommunikation är till stor hjälp för att komma framåt. 

  

Alvesson och Svenningsson (2007) beskriver förändring i tre steg, upptining, förändring och 

nedfrysning, vilket vi tolkat som en process utifrån beskrivningen av Gulliksson och Holmgren 

(2018). Alvesson och Sveningsson (2007) förklarar dessa steg i förändringsprocessen att indiverna 

först förbereds, sedan sker förändringen och till sist fryser organisationen till ett tryggt läge. Vi tolkar 

detta som att verksamheternas insikt av delaktighet och kommunikation faller under upptining då de 

förbereder medarbetarna och gästerna på det som komma skall. Andra steget tolkar vi som 

anläggningarnas arbete att fastställa förändringen som de gjort, att få den att fungera, exempelvis att 

föra in den digitala checklistan på Västervik Resort. Det sista steget kommer efter implementeringen 

och vi gör tolkningen att det för verksamheterna handlar om kommunikationen efter förändringen, att 

alla ska känna sig trygga med det nya. Exempelvis att efter Västervik Resort implementerat 

checklistan, genomföra en uppföljning för att se till att trygghet finns kring den nya rutinen.  
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Karlsson, Barkevall, Källmark och Wolmeryd nämnde att de ägnar mycket energi på rekrytering för 

att få den personal vilka de anser passar bäst in på arbetsplatsen. Blomquist och Röding (2010) 

beskriver vikten av att bemanna organisationen med rätt kompetent personal. Tolkningen vi gör är att 

den investerade tiden respondenterna lagt ner på att rekrytera personal lönar sig i längden. Detta med 

anledning av att verksamheterna direkt får den personal till den avdelningen som anses lämpligast för 

verksamheten. Sörensson och Fransén lade däremot inte ner vikt på rekrytering utan mer på 

upplärning och kommunikationen efter. Återigen kommer vikten av kommunikation tillbaka, vi anser 

därmed att anläggningarnas arbete kring kommunikation är bra för organisationen i längden även ur 

ett socialt hållbart perspektiv då medarbetarna troligen trivs bättre.   

  

5.2.1 Motivation skapas genom trygghet och feedback 

För att styra sina anställda i rätt riktning arbetar alla campingar, vilka har anställda, med att motivera 

dem. Fransén och Källmark nämnde att tillsvidareanställd personal har friskvårdsbidrag och deras 

säsongsanställda har fri tillgång till aktiviteter på anläggningen, vilket även Barkevall nämnde. För 

Sörensson, Karlsson och Wolmeryd handlar det mer om sammanhållning, deras värde och trygghet. 

Lindkvist et al. (2014) beskriver Herzbergs motivationsfaktor, såsom ansvar, prestation och 

avancemang. Bolman och Deal (2013) beskriver att Hackman med kollegor har utvecklat Herzbergs 

teori och kommit fram till att det är viktigt med meningsfullhet, användning av kompetens och 

återkoppling. 

  

Vi menar att det Sörensson, Karlsson och Wolmeryd beskrivit kan kopplas till Herzberg och Hackman 

då campingarna arbetar med medarbetarnas värde och trygghet. Källmark nämnde även att 

säsongsanställd personal krävde återkoppling för att motiveras till att arbeta. Även detta menar vi går i 

linje med Hackmans beskrivning då han menar att en del av motivationen består av återkoppling för 

att redogöra hur medarbetarna kan utvecklas. Källmark nämnde att hon går ut på anläggningen en 

gång om dagen för att kommunicera med medarbetarna. Johanson och Skoog (2007) nämner att ett 

visat intresse från högre uppsatta individer i organisationen skapar motivation hos de anställda. 

Tolkningen vi gör är att Källmarks dagliga runda i verksamheten bidrar till att hon visar ett intresse 

för de anställda och deras arbete vilket skapar motivation och engagemang hos dem. 
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5.3 Styrprocesser 
Under följande avsnitt presenteras kopplingen mellan insamlad empiri och den teoretiska 

referensramen tillsammans med våra tolkningar avseende styrprocesser. 

  

5.3.1 Organisationskultur skapar tillhörighet 

Samtliga respondenter menar att en familjär företagskultur är önskvärd. Kulturen anses vara en av de 

viktigaste egenskaperna på campingarna. Merparten av respondenterna anser att organisationskulturen 

är en ständig process vilket ökar trivseln för både gäster och medarbetare. Enligt Anthony et al. 

(2014) är organisationens intressenter en förutsättning för att en organisation ska kunna utföra sin 

verksamhet. Anthony et al. (2014) beskriver även “culture an values”, vilket är ett sätt att dela med 

sig av värderingar och kultur vilka finns i företagen. Ahrne och Papakostas (2014) menar att bandet 

mellan individer och organisationer skapar tillhörighet. Vi tolkar detta genom att en tillhörighet med 

anläggningarna utifrån ett kundperspektiv skapar trygghet för gästerna. Tryggheten i sin tur menar vi 

bidrar till en ökad trivsel, vilket är en förutsättning för gäster att stanna på anläggningarna och även 

återkomma. 

  

Nilsson och Olve (2013) nämner att en del av ett informellt styrmedel är att arbeta med kulturen och 

värderingar i verksamheten. Vi menar även att med tanke på campingarnas arbete med den familjära 

känslan i organisationskulturen faller denna styrning under det informella styrmedlet. Vi anser även 

att verksamheterna arbetar med “culture and values” då alla verksamheter menar att kultur och 

värderingar är viktigt och förmedlar det i organisationerna. Enligt Ahrne och Papakostas (2014) är 

organisationer beroende av intressenter, vilket i vårt fall är gästerna, dock menar dem att intressenter 

är utbytbara. En tolkning vi gör av detta är att trivsel och trygghet i organisationer bidrar till en 

familjär känsla och att nöjda gäster kan bidra till rekommendationer av anläggningarna till nya gäster. 

  

Insatser för att dels föra vidare och även skapa en familjär företagskultur menar både Barkevall, 

Källmark, Wolmeryd och Sörensson att utbildningar och mycket information är nyckeln för 

verksamheterna att etablera kulturen. Fransén understryker vikten av daglig kommunikation. 

Medarbetarnas lärande kring organisationers värderingar och normer har kommit att bli betydligt 

lättare då informationsdelning förenklats genom tekniska lösningar menar (Nilsson & Olve, 2013). 

Heide et al. (2015) menar att kommunikation bidrar till förståelse och ökat samspel mellan individer. 

Vi tror utifrån både respondenternas och teoretisk referensram att en stor del av styrning inom 

turistverksamheter med framförallt säsongsanställda avser riklig mängd kommunikation. Tolkningen 

vi gör är framför allt att information och kommunikation är en förutsättning för att nå ut och skapa en 
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förståelse av verksamhetens värderingar den korta tid de är där. Genom att skapa förståelse genom 

information vinner organisationen tillit och förståelse, vilket bidrar till önskad organisationskultur. 

  

Enligt Fransén och Wolmeryd är det viktigt att all personal känner en delaktighet och att 

arbetsuppgifterna är viktiga. Något de arbetar med på campingarna är rotation av arbetspositioner för 

säsongsanställd personal vilket de gör för att de ska få testa på flera arbetsmoment än dennes 

huvudsakliga anställning. Anthony et al. (2014) beskriver vikten av att individer känner en tillhörighet 

och därigenom skapa engagemang kring organisationens värderingar och kultur. Avseende förändring 

skapar delaktighet ökad vilja och engagemang (Angelöw, 1991). Tolkningen vi gör av detta är att 

anställda vilka känner sig betydelsefulla i deras arbetsuppdrag bidrar till extra mycket engagemang i 

verksamheten. Ytterligare kan detta innebära att medarbetare känner tillhörighet inom verksamheten. 

  

Saal, Karlsson, Sörensson och Källmark nämnde också att gästerna på campingarna bidrar till 

verksamhetens familjära företagskultur, detta genom att framförallt säsongsgästerna upprätthåller 

ordning och reda på anläggningarna samt att de lämnar förbättringsförslag och idéer. Sörensson och 

Källmark beskrev även säsongsgästerna likt campingens ambassadörer. En beskrivning enligt 

Swarbrooke och Horner (2007) av ett humant beteende är att det finns individer vilka önskar likartade 

livsmönster och rutiner, vilket vi anser avspegla säsongsgästernas beteende på campingarna. 

Tolkningen vi gjort av säsongsgästernas återvändande till anläggningarna är att dessa bidrar till 

företagskulturen då de mer eller mindre bor och lever där. Som verkande ambassadörer anser även vi 

att de bidrar till företagskulturen ur ett kundperspektiv då deras roll agerar som ledsagare och delvis 

poliser. 

  

Att ta beslut, göra fel och känna trygghet i att ta ansvar menar både Barkevall och Källmark är en 

bidragande faktor till att reducera “gapet” mellan ledningsgrupp och anställda. Källmark avsatte också 

tid att besöka anställda runt om på anläggningen, vilket vi tolkar att hon gör med avseende att 

kommunikationen mellan organisationsnivåerna. Bolman och Deal (2013) redogör att ansvarstagande 

och användning av kunskap hos anställda skapar motivation och att återkoppling av prestationerna är 

utvecklande, vilket vi anser går i linje med respondenternas syn av motivation då det främjar 

beslutsfattande och ansvarstagande. Detta menar vi bidrar till ökad förståelse av organisationen och 

skapar incitament för trivsel och därav organisationskultur. 

 

5.3.2 Ansvarsfördelning som funktionsorganisation 

Den organisatoriska strukturen på anläggningarna beskrivs av Källmark, Barkevall och Fransén som 

hierarkiskt styrda nivåer. Vilket speglar en form av chefskap enligt Blomquist och Röding (2010). 
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Enligt övervägande del av respondenternas beskrivning av anläggningarnas organisationsstruktur är 

ansvar uppdelat utefter verksamhetsområden. Källmark exemplifierade att företagets upplevelsebad 

och reception var och en har verksamhetschefer, vilka besitter ett huvudansvar inom avdelningen. 

Denna struktur används även av Barkevall, Fransén, Sörensson, Thorstensson och Karlsson. Enligt 

Nilsson och Olve (2013) kan organisationers ansvarsfördelning delas upp i så kallade funktioner. 

Verksamheters avdelningar och/eller befattningar är de vilka ofta avgör uppdelningen i en 

funktionsorganisation, där ledarskapet sker av avdelningsansvarig. Ledarskap beskrivs enligt 

Blomquist och Röding (2010) likt att förmedla företagets vision och värderingar till medarbetarna, 

detta är något vi anser att de avdelningsansvariga gör. 

  

Anthony et al. (2014) beskriver “personal example” med att chefers beteende besitter inflytande över 

medarbetarnas beteende. Vi anser att om ledarna förmedlar verksamhetens vision och värderingar och 

sedan upprätthåller detta kommer det tillslut att smitta av sig på resterande anställda. Anthony et al. 

(2014) beskriver ett vanligt fenomen likt att funktionerna leds av en gemensam ledning. Vi anser att 

de ovan nämnda organisationerna kan liknas vid en funktionsorganisation då uppdelning sker utefter 

olika ansvarsområden och avdelningar på campingarna snarare än Lindkvist et al. (2014) beskrivning 

av en divisionsorganisation eller Nilsson och Olves (2013) beskrivning av en matrisorganisation. 

Ytterligare en aspekt vilket tyder på att campingarna kan liknas vid en funktionsorganisation är att de 

är toppstyrda av en gemensamt styrande ledning. 

  

Barkevall betonar att en uppdelning av denna struktur underlättar det dagliga arbetet och även 

beslutsfattandet i organisationen då avdelningscheferna besitter bättre insikt inom avdelningen än vad 

ledningen gör. Även Anthony et al. (2014) beskriver en funktionsorganisation utefter uppdelning av 

verksamhetens olika avdelningar. Uppdelningen likt denna medför att medarbetarna i funktionerna 

anses specialiserade inom sitt område. I och med medarbetarnas specialisering menar Anthony et al. 

(2014) också att det skapas bättre förutsättningar för beslutsfattande. Vi instämmer med både 

respondenter och teoretiker då vi menar att medarbetarnas insikt i det dagliga arbetet ökar genom ett 

uppdelat ansvarsområde. Kompetensen inom avdelningarna ökar då medarbetarnas fokus är ansvaret 

inom området. Enligt Anthony et al. (2014) är suboptimering en risk vid ansvarsfördelningen då 

avdelningarna ser till sitt eget bästa istället för hela organisationens. Vi antyder att åtminstone de stora 

campingarnas uppdelning kan komma att leda till suboptimering då det kan skapas en intern 

konkurrens i verksamheten och ser då till sitt eget bästa. Vi anser att risken för suboptimering i 

princip är obefintlig i de mindre campingarna med anledning av att de inte har lika många avdelningar 

vilket inte skapar samma konkurrens. 
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5.3.3 Toppstyrd budgetprocess eller nästan obefintlig 

På anläggningarna sker budgeteringsarbetet i huvudsak av styrelse och VD, detta förklarade 

Källmark, Barkevall, Fransén och Sörensson. Enligt Anthony et al. (2014) sker Top-Down budgeting 

genom att organisationens ledning upprättar en budget, vilken sedan förankras nedåt i 

verksamheternas olika nivåer. Då bland annat mål och nyckeltal för campingen upprättats av dessa 

parter menade Barkevall att budgetarbetet med fördel upprättas av dem. Med anledning av 

respondenternas ovan nämnda beskrivning av budgetprocessen anser vi att metoden vilken de 

använder stämmer överens med beskrivningen som Anthony et al. (2014) ger av en Top-Down budget 

vilken upprättas främst av organisationens högsta nivåer. 

  

Enligt Sörensson är budgetprocessen tidskrävande och han förklarade att tid är en bristvara. Vi tror att 

prioritering av arbetstid är en faktor vilken avspeglar huruvida verksamheterna utför en budgetprocess 

då också Saal, Karlsson och Fransén menade att återanvändning av tidigare budget är standard. 

Nilsson och Olve (2013) kategoriserar en budgetprocess som ett formellt styrmedel då det handlar om 

verksamhetsplanering. Vi tolkar detta som att verksamheterna vilka använder sig av en budgetprocess 

har inslag av den formella styrningen i sin verksamhet, vi menar också att budget hör samman med 

målsättning vilket i vissa av verksamheterna är tydliga och konkretiserade. 

  

En nackdel med Top down- metoden enligt Anthony et al. (2014) är avsaknaden av lokal kunskap hos 

ledningen vilket den operativa avdelningen har. Den lokala kännedomen fås istället genom en Bottom 

up- metod. Som VD prioriterade Barkevall budgeten post för post utefter det hon anser är viktigt för 

verksamheten. Källmark förklarade att det krävs en realistisk syn och insikt i verksamheten vid 

upprättandet av en budget, vilket vi tror saknas hos framförallt säsongsanställd personal med 

anledning av deras korta anställning. Anthony et al. (2014) menar att ledningen via denna 

budgeteringsmetod kan behålla kontrollen och styra efter deras önskan, vilket vi anser är en fördel vid 

oviss organisatorisk insikt på de operativa nivåerna med stor mängd säsongsanställd personal. Via 

respondenternas förklaring och ur teoretisk vinkel tolkar vi budgetprocessen som nära omöjlig att 

inkludera säsongsanställda på grund av den korta anställningen. Då turistverksamheter också varierar 

stort i antal anställda mellan säsongerna menar vi att upprättande av budget sker på bästa sätt i 

turistverksamheter genom en “Top-down budgeting”. 

  

Sörensson nämnde att budget inom turistverksamheter är svårt att upprätta, främst på grund av 

campingens beroende av väderleken. En tolkning vi gör av respondenternas budgetprocess är att en 

Top-Down budget är att föredra inom dessa verksamheter, främst på grund av ledningens inblick men 

också då anställda, främst säsongsanställda, inte har någon kunskap avseende de ekonomiska delarna i 
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verksamheterna. Därav anser vi att en Bottom-Up metoden är svår att genomföra då teorin enligt 

Nilsson och Olve (2013) säger att anställda på operativ nivå har större insikt inom avdelningen än 

ledning, vilket vi inte tror är fallet i vår studie. Källmark förklarade att avdelningschefer har 

budgetansvar och att involvering i processen sker genom ett årligt möte på anläggningen. Vi tror att 

detta är ett sätt för anställda att få förståelse för hela verksamheten och på så vis motverka 

suboptimering.   

  

Både Barkevall och Fransén indikerar att tillsvidareanställd personal på anläggningarna har fri 

åtkomst till verksamheternas budget, där det finns möjlighet att studera fördelning inom alla områden. 

En budgetprocess som bearbetas i hela verksamheten med start hos ledningen benämns av Anthony et 

al. (2014) som “iterative budgeting”, vilken är tidskrävande och samtidigt involverande. Fransén 

menade att input i budgetarbetet av tillsvidareanställd personal tillsammans med uppföljning skapar 

involvering och engagemang. Barkevall menade också att anläggningens budget inte berör 

säsongsanställd personal, vilket också Wolmeryd ansåg då de är anställda under en kortare period. 

Utifrån teoretisk referensram och respondenternas berättelser anser vi att den iterativa metoden är för 

tidskrävande då campingarnas personalstyrka är relativt liten större delen av året. Vi menar att stora 

delar av de knappa resurser, i form av anställda, under vinterhalvåret möjligen hade upptagit onödig 

tid av de tillsvidareanställda istället för att lägga ner tid på exempelvis förbättring till kommande 

säsong. Å andra sidan hade den möjliggjort ett större engagemang och djupare förståelse för 

verksamheten. 

  

5.3.4 Målstyrning skapar motivation 

Källmark och Barkevall nämnde att mål och strategier sätts upp av ledning och styrelse i 

verksamheterna och även utförs noggrant. Jacobsen och Thorsvik (2017) menar att det för 

verksamheten är viktigt att redovisa strategierna i detalj och även åskådliggöra målsättningarna. Vi 

anser att Källmark och Barkevall arbetar aktivt med deras målstyrning och strategier. De är en större 

verksamhet och det kan vara en anledning till att de arbetar så pass aktivt med detta. Fransén däremot 

berättade att anläggningarna behöver utveckla målstyrningen, det finns en idag men den kräver 

förbättringar. Fransén påpekade även att deras strategier är bristfälliga vilket återspeglas ur 

kommunikationen nedåt i verksamheten. Mål upprättas för att visa vart företaget är på väg och 

strategier visar hur verksamheten ska ta sig dit beskriver Jacobsen och Thorsvik (2017). Ax et al. 

(2010) menar att ekonomistyrning är en hjälp för organisationen att nå deras uppsatta mål. 

Då både Barkevall och Källmark arbetar med att tydliggöra vilken riktning företaget har anser vi att 

dem arbetar aktivt med målstyrning och även tillhörande strategier. De har många anställda under 
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högsäsong och målstyrningen kan vara deras sätt att visa dessa vart de vill komma, deras styrning 

hjälper dem att nå målen de upprättat. Jacobsen och Thorsvik (2017) beskriver att målstyrning kan ha 

både en motiverande- och styrande effekt. Den styrande funktionen i vår studie anser vi avspeglas i 

hur Barkevall och Källmark får sina medarbetare aktiva och engagerade genom att sätta upp mål. Vi 

anser att den motiverande effekten kommer ifrån att de anställda vet vad de ska göra och blir då 

motiverade av att se hur slutresultatet i verksamheten blir, vilket även Kollega.se (2016) styrker. 

Barkevall och Källmark nämnde även att de arbetar med att upprätta 4-årsplaner. Blomquist och 

Röding (2010) menar att en chef genomför budget och verksamhetsplanering, detta innebär att mål 

konkretiseras för kommande år och månader. Porter (2016) menar att strategi skapar en unik och 

värdefull position för organisationen i hur målen ska uppnås. Som vi tidigare nämnt arbetar Barkevall 

och Källmark med budget vilket vi anser kan vara ett sätt att etablera strategier för att nå deras mål. 

De kan fastställa en budget för att nå målen de satt upp för kommande år och på så vis aktivt arbeta 

mot målen genom strategierna. Vi menar även att Fransén, vilken beskrev att de behövde utveckla 

deras verksamhet när det handlar om målstyrning skulle kunna arbeta mer aktivt med sin budget 

istället för att återanvända föregående budget, detta för att nå deras mål. 

Resterande respondenter beskriver deras målstyrningsarbete likt en ständig process i verksamheten, 

det är inte specificerat på samma sätt som på Västervik Resort och Böda Sand. Heide et al. (2015) 

nämner att verksamheternas vision är viktig. Vision är den önskade framtidsbild av verksamheten och 

denna upprättas av ofta ägare eller ledning. Visionens avsikt är att motivera medarbetarna och även ge 

ramar för att konkretisera och upprätta mål. Vi tolkar Sörenssons, Thorstenssons, Karlssons och Saals 

målprocess mer likt en vision för hur de vill utveckla deras verksamhet i framtiden. De har inte 

specifikt fastställt deras mål på papper utan vet vad de vill med verksamheten framåt i tiden, de har 

alltså en vision. 

Barkevall nämnde att deras ledning och styrelse sätter upp mål och Källmark menar att kommunen i 

deras fall också bidrar med att sätta upp mål. Tolkningen vi gör är att styrelse och ägare är med och 

bidrar till visionen. Detta för att visa i vilken riktning verksamheten ska och att det tydliggör vilka mål 

de själva och även kommunen i Källmarks fall ska upprätta. Vi anser även att verksamhetens 

målsättning visar omvärlden vad företaget står för, detta är även något Heide et al. (2015) beskriver 

som legitimitet för omvärlden. 

Källmark och Barkevall nämnde även att de arbetar med uppföljning kring målen och även tillhörande 

strategier. De beskriver uppföljningen likt en process för att kartlägga om målen är nåbara och annars 

vilka åtgärder som ska tillsättas. De anser att det är en viktig del i processen för att kunna uppnå 

målen. Jacobsen och Thorsvik (2017) beskriver utvärderingskriterier som en process för att redogöra 

verksamhetens och anställdas utförande. Men även en process för att se hur företagets mål har 
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uppnåtts och med vilka resurser (Jacobsen & Thorsvik, 2017). Vi anser att arbetet kring uppföljning, 

enligt beskrivningen av både Barkevall och Källmark, bidrar till att kartlägga aktuell status för 

verksamheterna. Dels för att utvärdera hur de nått målen och vad som krävdes för att komma dit. Vi 

menar även att detta arbete kan ligga till hjälp för framtida målsättningar då de kan jämföra 

resursanvändningen och vägen för att nå målen. 
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6. Information och kommunikation viktigt i 
hållbara turistverksamheter. 
I vårt sjätte kapitel presenteras vår slutsats avseende vilka medel som används inom turistbranschen 

vid styrning och förändringsprocesser både allmänt och med hänsyn till hållbarhet. Även en slutsats 

presenteras kring vilka medel som används för att engagera medarbetare och gäster. Tillsammans 

kommer dessa slutsatser att besvara våra forskningsfrågor och därmed studiens syfte. Slutligen 

redogör vi framtida forskningsförslag vilka vi reflekterat över under studiens gång. 

 

6.1 Verksamheternas storlek är en avgörande faktor  
Vi har under studiens gång kommit fram till att det finns skillnader i vissa styrningsprocesser mellan 

de större och mindre anläggningar vilka vi intervjuat. Västervik Resort och Böda Sand är de 

anläggningar vilka vi i denna slutsats definierar som större medan resterande anläggningar utgör de 

mindre. De större anläggningarna använder sig i större utsträckning av formell styrning. Framförallt är 

målstyrning, strategier och budget mer etablerade styrmedel än i de mindre anläggningarna. En av 

anledningarna till detta skulle kunna vara att styrningen underlättas då antalet säsongsanställda är 

omfattande i de större verksamheterna.   

 

Information och kommunikation är styrmedel vilka de anser är av stort värde i verksamheten, vilket 

speglar den informella styrningen. Beskrivningen av styrprocesser i de mindre anläggningarna 

representerar främst den informella styrningen. Vision används snarare än målstyrning och 

strategiarbete. Budget förekommer, dock är budgetarbetet inte prioriterat på de mindre anläggningarna 

vilket möjligen är en prioriteringsfråga då antalet anställda under lågsäsong är minimalt och andra 

prioriterade arbetsområden prioriteras. Styrmedel som budget och målsättningar hamnar ofta i 

skymundan hos de mindre anläggningarna, vilket vi menar kan bero på att kraven inte är lika stora 

varken från besökare eller kontrollerande parter. Dessa parter kan också vara de som bidrar till att de 

större anläggningarna är mer engagerade i det formella hållbarhetsarbetet exempelvis som 

sopsortering och aktiviteter. Precis som i de större anläggningarna används styrmedlen information 

och kommunikation i de mindre anläggningarna, däremot används dessa som de främsta medlen. 

Orsaken till detta kan vara att antalet anställda gör det lättare att kommunicera och informera på ett 

“familjärt” och effektivt sätt.  

  

En naturlig del av verksamhetsstyrningen är organisationsstruktur, även om det inte är uttalat och 

konkretiserat på anläggningarna. Vi drar slutsatsen att alla anläggningar har ansvarsfördelning enligt 
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en funktionsorganisation. Detta med anledning av respondenternas beskrivning av verksamhetens 

olika områden och indelning där varje område har en ansvarig anställd. En av orsakerna till detta kan 

vara att underlätta beslutsfattandet i organisationerna och dessutom finns en gedigen kunskap inom 

arbetsområdet hos den ansvariga.  

 

Skillnader finns ur ett ledarskap kontra chefskapsperspektiv på anläggningarna. Med anledning av att 

de större anläggningarna använder sig av chefskap vilket motsvarar formell styrning i hög grad.  

Ledarskapet i dessa organisationer speglas hos avdelningsansvariga. Återigen menar vi att de mindre 

anläggningarna har en större grad av informell styrning, detta i form av ledarskap inom de olika 

organisationsnivåerna snarare än de olika avdelningarna.  

  

Organisationskulturen på anläggningarna anses vara en viktig och stor del av styrningen hos både de 

större och mindre anläggningarna. Främst belyses vikten av familjär kultur då det underlättar 

styrningen på anläggningarna, då både gäster och medarbetare befinner sig på anläggningarna under 

en väldigt begränsad tid. Den familjära kulturen skapar både trygghet för gäster samt motivation hos 

de anställda. Att verksamheterna strävar mot att ha en familjär företagskultur är möjligen för att få 

både återkommande gäster och medarbetare och även gynna arbetet med social hållbarhet.  

6.2 Förändring engagerar alla 
I de större anläggningarna startar förändringsprocessen hos ledning och tillsvidareanställd personal. 

Detta med anledning av att besluten fattas på högre organisatorisk nivå. De andra verksamheterna 

inkluderar, i varierande omfattning, både gäster och medarbetare från start. Dock menar dem att 

besluten tas av VD och ägare, detta liknas vid den toppstyrda förändringsstrategin. Hållbarhetsarbetet 

är den förändring vilken generellt sätt implementerats av beslutsfattare på hög nivå. En av 

anledningarna till detta kan vara de krav som besökare och samhället ställer på arbetsplatser idag.  

 

Efter att besluten kring insatsen av en förändring är gjord sker en likartad förändringsprocess i alla 

verksamheter. På anläggningarna börjar förändringsprocessen med information och delgivning utav 

tänkt åtgärd. Detta för att skapa delaktighet och att skapa engagemang, både för gäster och 

medarbetare på lägre organisatorisk nivå. Utan varken medarbetarnas eller gästernas engagemang 

finns risk att förändringen möter allt för stort motstånd. Exempelvis fallerar idén med sopsortering om 

gästerna trots sortering slänger allt tillsammans eller i felaktigt sopkärl.  

  

För att skapa motivation och engagemang för verksamheten hos medarbetarna använder 

anläggningarna fri tillgång till aktiviteter som ett medel. Detta underlättar förändringsarbetet på 
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anläggningarna. När anställda, och även gäster, är delaktiga i förändringar skapas en större förståelse 

för processen. I förändring är även organisationskultur ett medel vilket skapar bättre förutsättningar 

att uppnå önskad effekt. Trygghet är ett nyckelord i förändringsprocesser, genom att anställda känner 

sig trygga med kommande förändringar sker arbetet lättare. 

6.3 Instrument och enkelhet stödjer hållbarhetsarbetet 
En viktig del hos anläggningarna är deras hållbarhetsarbete. Samtliga campingar menar att 

hållbarhetsarbetet sker naturligt och är en prioriterad del i verksamheten då samhällets medvetenhet 

ökat. Källsortering är en del av det hållbarhetsarbete som respektive anläggning har implementerat. Vi 

drar en slutsats att enkelhet kring hållbarhetsarbetet såsom källsortering är oerhört viktigt på 

anläggningarna för att engagera gästerna. Då beteenden hos gäster på campingarna tyder på att det 

måste vara enkelt för att behålla deras engagemang på semestern. 

  

● Anläggningarna använder informella instrument avseende styrning med hänsyn till hållbarhet. 

Som nämnt tidigare använder campingarna deras organisationskultur som ett medel att agera 

hållbart. Kulturen bidrar till ökad trivsel hos medarbetarna vilket anläggningarna menar 

skapar en positiv uppfattning om verksamheten även av gästerna. En medarbetare som trivs 

på jobbet förmedlar troligen en bättre service än en som vantrivs. Fysiska aktiviteter för 

medarbetarna menar både de mindre och större anläggningarna är viktigt för att främja social 

hållbarhet därav erbjuds aktiviteter utan kostnad på anläggningarna, vilket även gäller 

gästerna. En bidragande effekt av främjandet av social hållbarhet är att det gynnar hela 

samhället då välmåendet hos individer kan öka både av trivsel och fysisk aktivitet.  

  

● De större anläggningarna använder det informativa instrumentet genom att “utbilda” gästerna 

och deras barn via maskotar. Anläggningarna har aktiviteter för barn där maskotarna 

informerar och utbildar i frågor kring både miljö och sociala aspekter där kamratskap är en 

viktig del. Att barnen i tidig ålder får kunskap inom dessa frågor är något vi tror styrker 

hållbarhetsarbetet både nu och i framtiden vilket är av yttersta intresse ur en samhällelig 

aspekt. Vi menar att medarbetarna indirekt också utbildas inom hållbarhetsfrågor till följd av 

detta upplägg. Sociala medier, broschyrer och även disktrasor används för att informera 

gästerna om hur arbetet med källsortering ska ske på anläggningarna. Slagorden “alla vinner 

om du återvinner” på Västervik Resort är något vi tror bidrar till ökat engagemang. Ökad 

kompetens avseende hållbarhetsfrågor hos både gäster och medarbetare gör att samhället i 

stort gynnas genom detta då beteenden och miljömedvetenhet främjas.  
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● Formella åtgärder används av vissa anläggningar i form av kostnadsbaserad vatten- och 

elförbrukning. Då införande av kostnadsreglering medfört minskad förbrukning för 

anläggningarna. En minskad förbrukning bidrar till att vattenresurserna räcker längre vilket 

gynnar lokalsamhället. Vilket även Barkevall konstaterade med uttrycket “kostar det så sparar 

man”. Vissa anläggningar använder dessutom minimum i antal nätter, vilket kan ses som en 

hållbar åtgärd då resandet minskar och dessutom gynnar anläggningarna med ökat antal 

gästnätter. Ökad mängd gästnätter hos anläggningarna bidrar både till ekonomisk vinst för 

verksamheten men troligtvis även för närliggande verksamheter. Detta då turismen bidrar till 

ökad konsumtion hos både restauranger och andra aktörer.  

  

Arbete med CSR, Corporate Social Responsibility, sker bland annat genom att de större 

anläggningarna rekryterar och hyr personal av andra aktörer, vilket skapar möjligheter för 

heltidsanställning. Heltidsanställningar ger inkomstskatt och därmed är en tillgång för kommunerna 

då ökade resurser i sin tur bidrar till ökad samhällsutveckling. De mindre anläggningarna anställer i 

hög grad personal i närområdet, vilket också är ett samhällsansvar. Vi drar slutsatsen att merparten av 

anläggningarna gör så gott de kan även ur miljömässiga aspekter till exempel genom användning av 

elfordon och miljömärkta produkter. 

 

Avslutningsvis är slutsatsen att det informella styrmedlet är det vanligaste bland turismverksamheter 

både allmänt och med hänsyn till hållbarhet. De arbetar med en familjär känsla för att skapa en 

trygghet på anläggningarna för att underlätta styrningen. De fyra viktigaste medlen för att engagera 

gäster och medarbetare i hållbarhetsarbetet är information, kommunikation, motivation och 

organisationskultur. Dessa i ett samspel till varandra underlättar och skapar en bra företagskultur på 

anläggningarna som leder till trygghet och då skapar en bättre service för besökarna då medarbetarna 

trivs leder det till ett bättre engagemang mot gästerna. Att informera och kommunicera med anställda 

och gäster har visat att de känner delaktighet på anläggningarna vilket skapar motivation. Information 

som kommuniceras ut till gästerna om exempelvis genomförandet av sopsortering på anläggningarna 

skapar ett större engagemang att sopsortera än om de inte får någon information alls. Dessa fyra 

medel i relation till varandra är viktigt i turismverksamheter för att engagera medarbetare och gäster i 

arbetet med hållbarhet. Detta minimerar brister i form av ansvarsfrihet som kan uppkomma då 

säsongsanställda är på plats en kortare tid precis som turistbranschens gäster. Är verksamheterna bra 

på att kommunicera aktuell information kan det leda till ökad motivation och uppbyggnaden av en 

stark och familjär organisationskultur. Är medarbetarna nöjda och engagerade blir även gästerna det 

och tillsammans främjar de hållbarhetsarbetet i turistverksamheterna.  
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6.4 Framtida forskning 
En del av vår slutsats är att alla respondenter tryckt på att den familjära organisationskulturen är av 

stor vikt som styrmedel av de anställda och gäster, i samspel med kommunikation, information och 

motivation. Något vi reflekterat över under studiens gång är hur verksamheternas kultur kan komma 

att påverkas i takt med att digitala kanaler ersätter den mänskliga interaktionen mellan anställd och 

gäst men även mellan medarbetarna. Hjälpmedel som självincheckning och information genom 

sociala medier är exempel på några av de områden då interaktionen minskar mellan individerna. 

Digitala kanaler i all ära, men vilka konsekvenser kan uppstå i företagskulturen då det mänskliga 

samspelet sker i allt mindre utsträckning. Då vår slutsats är att framgången till hållbara 

turistverksamheter är ett samspel mellan ovan nämnda medel, vilket skapar frågan: Vad sker om en 

del försvagas? Vi menar att en enkätundersökning bland anställda och gäster i turistverksamheter kan 

göras med syfte att klargöra bilden om hur de digitala lösningarna påverkar både anställda och 

gästernas upplevelse på anläggningarna. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjufrågor till turistverksamheter 
Kontrollfrågor: 

● Vill du vara anonym i denna intervju? 
● Är det okej om vi spelar in intervjun? 
● Hur länge har du arbetat inom branschen? 
● Vad har du för titel och vilka är dina främsta arbetsuppgifter? 
● Vad har du för erfarenhet av hållbarhetsarbete? 
● Vad har du för erfarenhet av ledarskap och styrning? 

 

Huvudsakliga intervjufrågor: 

Styrning: 

● Kan du beskriva er verksamhet? Finns det olika ansvariga för olika arbetsfunktioner? 
● För att nå organisatoriska mål, hur arbetar ni då? 
● Använder ni er av budget? isåfall hur ser er budgetprocess ut? 
● Hur motiverar ni era anställda? 
● Vad ser du för möjligheter/hinder av att ha stor del säsongsanställda? 
● Hur går ni tillväga när ni implementerar något nytt i verksamheten? 
● Hur styr ni era kunder i förändringsprocesser? 
● Hur uppfattar du företagskulturen i verksamheten? 

  

Hållbarhet: 

● Har ni några hållbarhetsmål i organisationen? 
● Känner ni igen begreppet CSR? 
● Arbetar ni aktivt med att utveckla organisationen utefter hållbarhetsaspekter? 
● Mäter ni hållbarhet på något sätt? Nyckeltal? 
● Använder ni några speciella arbetsmetoder för att hållbarhetsutveckla er organisation? 
● En lagändring är på gång vad gäller engångsartiklar av plast, hur ser ni på detta? 
● Hur gör ni för att se till att besökarna är engagerade och motiverade till att bidra i 

hållbarhetsprocessen? 
● Vilka utmaningar ser ni med att besökare ska ta ansvar för en hållbar miljöpåverkan? 
● Vad mer gör ni för att få besökarna att agera som ni vill? 
● Vilka är anledningarna till att ni arbetar med hållbarhet? 

  
 

 

 


