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Sammanfattning 
 
Titel: En studie om psykosociala arbetsmiljöfaktorer på ett dykföretag i Thailand med fokus på 
motivation och välmående (65 sidor). 25 maj 2009.   
 
Nivå: Kandidatuppsats i personal och arbetslivsvetenskap 15 hp.  
 
Författare: Carina Honkanen och Daniel Lindskog  
 
Handledare: Ulf Ericsson    
 
Examinator: Ben Naji 
 
Problematik: Precis som många andra turismföretag så präglas dykföretag av säsongsarbete. 
Under lågsäsongen arbetar året runt personalen med få turister och kollegor och under 
högsäsongen arbetar de intensivt tillsammans med säsongsarbetare i ett halvårs tid i en 
destination full av turister. När lågsäsongen närmar sig minskar turistmängden och 
säsongsarbetarna. Det är en livsstil för båda grupperna, men också en tillfällig period för 
säsongsarbetarna och en vardag för året runt personalen. Personalen har således olika 
förutsättningar, intressen och behov och deras arbetsmotivation skiljer sig beroende på om de 
är åretruntarbetare eller säsongarbetare. Som arbetsgivare är det viktigt att ha förståelse för 
dessa skillnader för att kunna motivera personalen på bästa möjliga sätt, både under de 
stillsamma och de hektiska perioderna.   
 
Syfte: Syftet är att klargöra vilka motivations- och välmåendefaktorer som driver de 
åretruntanställda och säsongsanställda på Kon-Tiki att arbeta i en verksamhet med sådana 
speciella arbetsförhållanden, vad som motiverar dem att prestera sitt yttersta både för sin egen 
och företagets skull. Detta bidrar till en ökad förståelse för hur man som chef ska kunna leda och 
arbeta med motivation och välmående av anställda inom ett dykföretag i turismbranschen. 
Syftet är även att se på om det finns skillnader och likheter mellan grupperna angående deras 
syn på motivations- och välmåendefaktorer.  
 
Metod: Vi valde att göra en kvalitativ undersökning för att få en djupare förståelse för vår 
problematik och vårt syfte. Arbetet innehåller litteratur om psykosocial arbetsmiljö, motivation, 
välmående och tourism employee management. Teorierna baseras främst på Herzbergs två-
faktor teori, Hackman och Oldhams arbetskaraktäristiska modell för arbetsmotivation samt 
Karasek och Theorells krav-kontroll modell. Det empiriska materialet är insamlat via intervjuer 
med anställda på Kon-Tiki. Intervjufrågorna är baserade på 25 faktorer vilka har betydelse för 
den psykosociala arbetsmiljön.  
 
Resultat: Tillsammans skapar faktorerna en helhetsbild av upplevelsen av att vara arbetstagare 
på Kon-Tiki och de är därför lika viktiga för personalens motivation och välmående. 
Åretruntarna är generellt mer nöjda på Kon-Tiki än vad säsongarna är. Detta kan bero på att 
åretruntarna har varit anställda länge, arbetar året runt och därmed har god insikt om 
verksamheten samt bättre kontakt med ledningen, vilket gör att de har ett större inflytande och 
ansvar. Säsongarna arbetar endast för en tillfällig period och har kanske inte samma 
företagstänk som de tillsvidareanställda har, vilket gör att de ser olika på saker. Trots detta, och 
att man mest umgås med personer inom sin egen grupp, upplevs gemenskapen vara bra. 
Resultatet visade att anställningsformen har stor betydelse för den anställdes upplevelser av att 
vara arbetstagare på Kon-Tiki. Deras förutsättningar och behov skiljer sig, vilket måste beaktas 
av ledningen i dennes arbete mot en mer nöjd och motiverad personal.  
 
Nyckelord: Psykosocial arbetsmiljö, tourism employee management, fallstudie, dykföretag, 
Thailand.  
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Abstract 
 
Title: A study about psychosocial work environment factors in a diving company in Thailand 
with focus on motivation and well-being (65 pages). 25th May 2009.  
 
Level: Bachelor thesis in Human Resources and Work Life conditions 15 ects.  
 
Authors: Carina Honkanen and Daniel Lindskog 
 
Advisor: Ulf Ericsson  
 
Examinator: Ben Naji 
 
Problem: Diving companies are distinguished by seasonal work just as many other tourism 
companies. The all year around staff work with few tourists and colleagues during the low 
season and during the high season they work intense for six months together with seasonal 
workers in a destination full of tourists. When the low season approaches, both the tourists and 
seasonal workers decrease. It is a lifestyle for both groups, but a temporary period for the 
seasonal workers and an everyday life for the all year around workers. So the staff have different 
conditions, interests and needs and their work motivation differ depending on if they work all 
year around or seasonal. It is significant to have understanding for these differences as an 
employer to be able to motivate the employees in the best way possible, both during the tranquil 
and hectic work periods.  
 
Purpose: The purpose is to clarify which motivation and well-being factors that strive the all 
year around workers and seasonal workers at Kon-Tiki to work in a business with such special 
work conditions, what motivates them to perform to their fullest both for their own and the 
companies sake. This contributes to a greater understanding for how managers can lead and 
work with motivation and the well-being of employees in a diving company and in the tourism 
business. The purpose is also to see if there are differences or similarities between the groups.  
 
Methodology: We chose to do a qualitative study to be able to get a deeper understanding of our 
problem and purpose. It includes literature about psychosocial work environment, motivation, 
well-being and tourism employee management. The theories are mainly based on Herzbergs 
two-factor theory, Hackman and Oldham’s Job Characteristics Model and Job Design as well as 
Karasek and Theorell’s demand-control model. The empirical material was collected through 
interviews with employees at Kon-Tiki. The interview questions are based on 25 factors that 
have significance for the psychosocial work environment.  
 
Results: Together the factors create a comprehensive view of the experience of being an 
employee at Kon-Tiki, why they are equally important for the employees’ motivation and well-
being. The all year around staff are generally more pleased at Kon-Tiki than the seasonal 
workers. Reasons might be the fact that the all year around staff have been employed for a long 
time, work all year around and therefore have a greater knowledge of the company and a better 
contact with the leadership, which gives them more influence and responsibility. The seasonal 
staff only work for shorter periods and might not have the same business think as the others, 
which might cause their different opinions. In spite of this, and the fact that the personnel mostly 
associate with people within their own groups, they believe they have a good fellowship at work. 
The results show that the type of employment has a big significance for the employee’s 
experience of being an employee at Kon-Tiki. Their conditions and needs differ, which must be 
considered by the management in their work towards a happier and motivated personnel.  
 
Keywords: Psychosocial work environment, tourism employee management, case study, diving 
company, Thailand.  
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1. Introduktion  
 

 
I detta kapitel diskuterar vi först bakgrunden till det ämne vi har valt att studera, psykosocial 
arbetsmiljö. Sedan beskriver vi den problematik vi vill uppmärksamma samt hur vi har avgränsat 
oss inom ämnet då det är ganska omfattande. Vi har valt att fokusera på faktorerna motivation 
och välmående på arbetsplatsen, vilka diskuteras i nästa kapitel. Syftet presenterar därefter med 
tillhörande frågeställningar. Myndigheten Sida och MFS-stipendiet möjliggjorde studien och vi vill 
därför nämna dessa lite kort. Kapitlet avslutas sedan med en disposition, vilket ger läsaren en 
bättre översikt över uppsatsen och dess innehåll.  
 

 
 
1.1 Bakgrund 
 
Länge handlade arbetsmiljöfrågor mest om den fysiska arbetsmiljön, men större fokus har lagts 
på den psykosociala arbetsmiljön under de senaste decennierna. Sedan början av 1970-talet har 
man i Skandinavien fokuserat på omfattande frågor såsom belastningsskador, stress och 
utbrändhet. Utvecklingen är ganska lik i dessa länder, men skiljer sig från länder utanför 
Skandinavien då man har olika syn på arbetsvillkor, förväntningar och standarder. Frågan om 
vad god arbetsmiljö är blir således svår att besvara (Hansen & Orban 2002). Debatten om 
arbetsmiljön har funnits sedan slutet på 1970-talet och början på 1980-talet angående hur ett 
arbete kan ge möjlighet till personlig utveckling samt hur man ska kunna kombinera arbete och 
fritid.  Det är inte bara fysiska och psykiska risker som måste tas hänsyn till, då man även måste 
kunna kräva att arbetet bidrar till individens positiva utveckling. Det handlar om livskvalitet 
både i och utanför arbetet. Med livskvalitet i arbetet menas bland annat att arbetsmiljön är 
hälsosam, arbetsuppgifterna känns meningsfulla och att man har en social integritet (Eppner & 
Nelander 1981). 
  
Den psykosociala arbetsmiljön försämrades under 1990-talet då kraven på arbetarna ökade. 
Den ekonomiska krisen under samma decennium gjorde att verksamheter genomgick stora 
förändringar, vilka har lett till försämringar i arbetsmiljön. Först nu börjar man se effekterna av 
detta i form av ökad sjukfrånvaro, stress och krav samt minskade frihetsgrader i arbetet. En god 
arbetsmiljö gynnar anställda då de vill trivas på sin arbetsplats och arbetsgivare då de kan 
erbjuda sina anställda en trivsam arbetsplats. Ytterligare fördelar enligt forskning som gjorts i 
ämnet är att verksamhetens effektivitet och produktivitet ökar, dock påvisar andra 
forskningsresultat att arbetsmiljön inte alls har en inverkan på ökad effektivitet och 
produktivitet på arbetsplatsen. Företag bör ta psykosociala arbetsmiljöproblem på allvar och 
skapa sig förståelse för betydelsen av att ha en väl fungerande psykosocial arbetsmiljö på 
arbetsplatsen. Organisationer bör skapa en balans mellan arbetskrav och egenkontroll genom 
att minska arbetskraven och höja egenkontrollen för arbetarna. Ökat samarbete mellan de 
anställda är också viktigt (Hansen & Orban 2002).   
 
 
1.2 Problemformulering 
 
Den psykosociala arbetsmiljön kan vara svår att fastställa, men är samtidigt en viktig faktor för 
att kunna utveckla och förbättra en arbetsplats där alla kan trivas. Människor tillbringar mycket 
tid på arbetet och det är därför oerhört viktigt att trivas med sitt arbete och på sin arbetsplats. 
Trivs man på arbetet presterar man oftast också bättre vilket är till fördel både för en själv och 
för företaget. Ett exempel på en arbetsplats med god psykosocial arbetsmiljö är en sådan där alla 
gör bra ifrån sig, tycker om sitt arbete och känner att de bidrar till sitt företag med sina 
arbetsinsatser och sina personligheter. Det är även en plats där man har möjlighet att spela en 
signifikant roll i företaget men samtidigt är en del av gemenskapen. En av arbetsmarknadens och 
organisationernas svåraste uppgifter är att få arbetstagarna att känna sig nöjda med sina 
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arbetsuppgifter och med sin arbetsplats. Det är en uppgift med ett mål som kanske inte ens är 
möjlig att uppnå och som kanske inte kan resultera i glädje för alla anställda, men det bör leda 
till åtminstone någon form av belåtenhet för alla. Kanske det är en utopi, men vi tror att man 
genom engagemang, intresse och ett bra ledarskap kan styra företaget mot en bra atmosfär på 
arbetsplatsen. Vi hoppas således att denna uppsats kommer ge oss större förståelse för de 
faktorer som finns för att lyckas skapa en bra psykosocial arbetsmiljö.  
 
Att driva ett företag med en kombination av året runt anställda och säsongsanställda ställer höga 
krav på verksamheten i arbetet med att hålla dessa motiverade och välmående. Kon-Tiki, ett 
dyk- och snorkelföretag beläget i sydvästra Thailand, är ett företag med sådana förutsättningar. 
Det är också studieobjektet för vår studie. Säsongsanställda, eller säsongare som man också 
kallar de, är en speciell arbetsgrupp då de endast arbetar under högsäsonger och därmed under 
en begränsad tid, vilket gör de en intressant målgrupp att studera. När vi pratar om säsongare 
menar vi de arbetstagare vilka är tillfälligt anställda under en säsong och då vanligtvis under 
högsäsonger. Det är dock viktigt att inte glömma bort personalen som arbetar året runt dvs. 
åretruntarna, som vi även kallar denna arbetsgrupp. Åretruntarna är de som har 
tillsvidareanställningar och som arbetar året runt, således under både hög- och lågsäsonger.   
 
Under lågsäsongerna, vilka sträcker sig över en halvårsperiod, arbetar året runt personalen med 
få turister och kollegor. Inför högsäsongen är förberedelserna stora då verksamheten behöver 
planeras och säsongspersonal måste anställas för att kunna hantera den stora efterfrågan av 
turister. Under högsäsongen arbetar åretruntarna och säsongarna intensivt tillsammans och då 
lågsäsongen närmar sig med den avtagande turismen, åker säsongarna hem en efter en och kvar 
finns då åretruntarna i en betydligt lugnare verksamhet och destination. Efter en tid är det dags 
att åter igen förbereda sig inför en ny högsäsong med både återkommande och nya säsongare 
och en hög med turister. Det är en livsstil för båda grupperna, men en vardag för året runt 
personalen och en tillfällig period för säsongarna, vilka oftast åker vidare mot nya destinationer 
när säsongen är över. Således skiljer sig åretruntarnas och säsongarnas förutsättningar, både 
motiven till varför de arbetar på just den aktuella verksamheten och destinationen samt vad 
gäller arbetsmotivationen, och det är viktigt att ledningen är medveten om detta för att kunna 
motivera och stötta personalen på bästa sätt och bidra till deras välmående och trivsel på 
arbetsplatsen. Flera arbetstagare på turismföretag kommer från olika länder och kulturer, vilka 
är ytterligare faktorer att ta hänsyn till och ha kunskap om då man som ledning ska ha en väl 
fungerande arbetsplats och ett bra samarbete.  
 
I Thailand finns bestämmelser om att alla utländska företag i landet måste ha thailändsk 
personal anställda, detta för att thailändare ska ges möjlighet till arbete i dessa företag, men 
också för att verksamheten ska få arbetsvisum till personal från andra länder. Det mer eller 
mindre tvingar utländska företag att anställa thailändare oavsett om man vill det eller inte, vilket 
skulle kunna vara ett bekymmer. Dessutom är det thailändare vilka enligt lag måste ta emot 
pengar av kunderna och sköta den biten av verksamheten. Varför det är så kan vi tyvärr inte 
uttala oss om ytterligare då vi inte lyckades att finna bestämmelser om detta, utan har fått 
informationen av en thailändsk anställd på Kon-Tiki, men anser ändå att det är intressant att 
nämna i sammanhanget.  
 
 
1.3 Avgränsningar 
 
Den psykosociala arbetsmiljön är ett brett område och vi har därför behövt avgränsa vårt arbete. 
Vi fokuserar på arbetsmotivation och välmående och undersöker vilka faktorer inom dessa 
ämnen som är viktiga för de anställda i den aktuella arbetsmiljön.  
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1.4 Syfte och frågeställningar 
 
Kon-Tiki är en turismverksamhet och innebär således att den påverkas av efterfrågan av 
resenärer och kunder. Arbetet är säsongsbetonat i perioder av hög- och lågsäsonger, vilket 
kräver arbetskraft av både tillsvidareanställda och visstidsanställda. Vårt syfte är att klargöra 
vilka faktorer som är viktiga för de året runt anställdas och säsongsanställdas välmående och 
motivation. Att utreda vad som driver de att arbeta i en verksamhet med sådana speciella 
arbetsförhållanden och vad som motiverar de att prestera sitt yttersta både för sin egen och 
företagets skull. Detta bidrar till en ökad förståelse för hur man som chef ska kunna leda och 
arbeta med motivation och välmående av anställda inom dyk- och turismbranschen utifrån de 
anställdas förutsättningar. Därmed kan de skapa en bra grund för samarbetet mellan chef och 
anställd, då man tar hänsyn till både företagets och de anställdas intressen på bästa möjliga sätt. 
Våra frågeställningar är följande:  
 

 Vilka faktorer är viktiga för de anställdas motivation? 
 Vilka faktorer är viktiga för de anställdas välmående?  
 Finns det skillnader och likheter mellan hur åretruntarna och säsongarna upplever dessa 

faktorer? 
 
 

1.5 MFS-stipendium genom Sida 
 
Vi kunde genomföra denna studie i Thailand tack vare att vi fick ett MFS-stipendium, Minor Field 
Study, vilket gör det möjligt för studenter att åka till utvecklingsländer för att samla in empiriskt 
material till C- eller D-uppsatser. Stipendiet sponsras av Sida, Styrelsen för Internationellt 
Utvecklingssamarbete, som är en statlig myndighet i Sverige med mål att bidra till att skapa 
förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina arbetsvillkor.  
 

 
1.6 Disposition 
 
Upplägget med uppsatsen ser fortsättningsvis ut enligt följande: Det andra kapitlet innehåller 
uppsatsens teoretiska referensram, teorier och modeller om psykosocial arbetsmiljö samt 
doktrin inom vår aktuella avgränsning. I tillägg har vi en del som handlar om turism och tourism 
management för att länka övrig teori till branschområdet vi har genomfört studien i. Det tredje 
kapitlet beskriver den kontext vilken arbetet utfördes i, här berättar vi om Thailand, kuststaden 
Ao Nang och företaget Kon-Tiki där studien genomfördes i samt vilka yrken och arbetsuppgifter 
som finns där. Efter det beskrivs de metoder och tillvägagångssätt som användes i studien. I 
kapitel fyra tar vi upp de resultat som studien resulterade i samt diskussioner kring dessa. 
Kapitel fem är vårt sista kapitel med en avslutande sammanfattning av studien. Därefter finns 
källförteckningen samt två bilagor med våra intervjufrågor som vi använde oss av i studien 
respektive tips och råd till Kon-Tiki.  
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2. Teoretisk referensram 
 

 
I detta kapitel beskriver vi våra teoretiska utgångspunkter i studien. Vi har utgått ifrån 
psykosociala arbetsmiljöfaktorer och börjar därför med att beskriva begreppet psykosocial 
arbetsmiljö. Då ämnet är mycket brett har vi valt att begränsa oss till två faktorer vi anser är 
viktiga att fokusera på - arbetsmotivation och välmående. Vi diskuterar dessa faktorer utifrån 
några av de teorier som finns om ämnena. Vi ger också en introduktion om turism och tar upp 
tourism employee management, samt turismarbeten. Därefter går vi in mer på ledarens roll, 
nämner dive center managern samt kommunikation, feedback och mångfald.  
 

 
 
2.1 Psykosocial arbetsmiljö 
 
Ordet psykosocial blev etablerat av den amerikanska psykologen Erik Homburger Eriksson som 
anser att man inte kan förstå en individs handlingar eller reaktioner utan att veta hur deras 
relation till andra människor ser ut, att människor utvecklas när de integreras med deras sociala 
miljö. Han nämner också psykosocial ansats, vilket innebär att man uppmärksammar i vilken 
utsträckning miljön påverkar och formar en individs identitet (Eriksson 1991). Begreppet 
psykosocial arbetsmiljö handlar om relationer mellan individer på arbetet men även om 
arbetsuppgifter och hur de är organiserade. Vår arbetsmiljö består av just våra kollegor, hur vi 
närmar oss varandra och andra faktorer som påverkar vårt arbetsklimat (Gedin-Erixon 1992, 
Eriksson 1991, Arbetsmiljöupplysningen 2006). Det har mer eller mindre att göra med allting på 
en arbetsplats som handlar om vår psykiska hälsa, exempelvis till vilken nivå man känner 
meningsfullhet i det arbetet man utför, vilken grad av möjligheter till utveckling som finns, till 
vilket grad man kan påverka samt hur man kommer överens med sina kollegor 
(Arbetsmiljöupplysningen 2006). Effekterna av den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatsen 
får sociala och psykiska konsekvenser för individen, men det är omöjligt att avgöra exakt vad 
psykosociala arbetsmiljöfaktorer består av speciellt då arbetsplatsers och människors 
värderingar av tillgångar, krav och ambitioner ständigt förändras. Uttrycket kan emellertid 
definieras som faktorer bestämda av de sociala relationerna på en arbetsplats, hur man förstår 
dessa, dess innehåll i arbetet och organisationen (Eriksson 1991).    
 
Det är viktigt att inte fastna i definitioner över vad psykosocial arbetsmiljö verkligen innebär. 
Man skulle kunna säga att det handlar om att hitta glädje och intresse i sitt arbete, känner 
individen att denne tycker om sitt arbete är det därmed en bra psykosocial arbetsmiljö. Om man 
inte tycker om sitt arbete eller känner obehag finns det ett arbetsmiljöproblem. En dålig 
psykosocial arbetsmiljö kan leda till att organisationen förlorar effektivitet och kan också orsaka 
vantrivsel, sjukskrivningar och mobbning (Gedin-Erixon 1992). Av de problem som finns i den 
psykosociala arbetsmiljön finns det tre övergripande, vilka är följande: a) traditionellt monotont 
arbete, låg påverkan, samma hastighet och få utvecklingsmöjligheter; b) problem att arbeta med 
kunder vid hög press på arbetet, våld, problematiska kunder, konflikter, vaga och emotionella 
krav; c) obegränsad arbetsmängd med ändlösa krav, familjearbetskraftsproblem, vag linje 
mellan fritid och arbete samt individuella krav och lösningar (Karasek & Theorell 1990). 
 
Bra psykosocial arbetsmiljö består av trivsel och tillfredställelse för de anställda och bidrar till 
effektivitet för organisationen. För att kunna känna att ditt jobb är engagerande och positivt 
krävs det en bra fysisk arbetsmiljö men även de följande fem kriterierna: en del självkontroll i 
ditt arbete, positivt ledningsklimat, stimulation från arbetet, bra arbetsgrupper och överkomliga 
arbetsmängder (Gedin-Erixon 1992). Vägen till ett bra arbete består enligt Karasek och Theorell 
(1990) av faktorer som innebär kontroll över sitt arbete, känsla av meningsfullhet i arbetet och i 
sin prestation samt bra förutsägbarhet, vilket betyder att man får relevant information om 
kommande ändringar inom organisationen. Vidare är ett väl fungerande socialt stöd viktigt, för 
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att kunna känna både emotionell och praktisk stöd från sina kollegor och ledarskapet. En 
rättfärdig belöning för ens insats är också en faktor som leder till ett bra arbete, så som karriär, 
lön och för att bli uppskattad för det arbete man utför. Sist men inte minst, krav som refererar 
till emotionella, sociala och kvantitetskrav är en annan faktor. Vägen till en bra arbetsplats 
består i kapaciteten att samarbeta, rättfärdighet och respekt men även att man kan lita på 
varandra och ser trovärdighet på arbetsplatsen som en social resurs.  
 
 
2.2 Arbetsmotivation 
 
2.2.1 Definition av motivation 
 
Begreppet motivation refererar till människans inre behov, önskemål, rädslor och ambitioner 
vilka har inverkan på beteendet. Det stimulerar människan att agera (Miller, Walker & 
Drummond 2002; Nationalencyklopedins ordbok 1996) och är allt som driver någon att sträva 
mot ett mål. Man kan säga att det är ett komplex av drivkrafter (Malmström, Györki & Sjögren 
2002). Med arbetsmotivation menar vi i dagligt tal den energi vi ådagalägger för arbetet, den 
ambition vi har att söka och behålla ett arbete eller vår vilja att anstränga oss för nyttiga 
arbetsinsatser och förkovran i arbetet (Flach 2006).  
 
 
2.2.2 Motivation på arbetet 
 
Personalens motivation och engagemang gentemot arbetet är en verksamhets nyckelresurs och 
har störst inverkan på dess produktivitet och framgång. Ledningen har en stor roll i detta då de 
kan påverka de anställdas motivation och välmående (Flach 2006). På arbetsplatsen går 
motivation hand i hand med produktivitet, högt motiverade anställda arbetar oftast hårt och 
utmärker sig medan dåligt motiverade vanligtvis bara gör det som är nödvändigt (Miller, Walker 
& Drummond 2002). För de flesta människor handlar arbete om att få en inkomst för att kunna 
överleva, men även om att ha möjlighet att köpa fina saker och för att resa. I vissa fall arbetar 
människor för att anpassa sig i samhället för att vara accepterade av andra och det är naturligt 
att känna sig motvillig att gå till arbetet. Faktorer vilka gör att man känner att arbetet är 
acceptabelt är så kallade minimum faktorer såsom en trygg arbetsmiljö, acceptabel lönenivå och 
rimliga arbetstimmar. Det är också naturligt att känna sig motiverad och entusiastisk att gå till 
arbetet. När det handlar om bra psykosocial arbetsmiljö är gemenskap en viktig faktor för 
många anställda. En bra gemenskap kan väga upp andra motivations faktorer, men om den inte 
fungerar bra kan det vara så att de andra motivationsfaktorerna inte heller spelar någon roll. 
Meningsfullhet, möjlighet till inflytande och professionell utveckling, feedback och möjlighet att 
använda sig av sina talanger och kunskaper är andra faktorer vilka håller människorna 
tillfredsställda och motiverade på arbetet. Ju mer effektivt en människas behov kan 
tillfredsställas på arbetet desto mer motiverad bör man vara gentemot arbetet (Håkansson 
2005).  
 
Motivation hos de anställda är ett stort bekymmer för chefen. Man kan inte motivera personalen 
att göra ett bra arbete då motivation kommer inifrån, men som chef kan denne aktivera 
personalens motivation genom att ta reda på vad de reagerar på. Det kan handla om själva 
arbetet, ledningen, arbetsmiljön eller individuella mål som personen har. Alla människor är olika 
och motiveras av olika inre behov, önskemål, rädslor och ambitioner. Motivation är en invecklad 
uppgift och det handlar om att som chef prova sig fram för att finna sina anställdas 
motivationsutlösare (Miller, Walker & Drummond 2002).  
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2.2.3 Herzbergs två-faktor teori 
 
En välkänd teori om motivation är två-faktor teorin av Frederick Herzberg (1999) som kom på 
ett nytt koncept om arbetsmotivation. Oavsett vilket arbete man har eller till vilken grad man 
utför sitt arbete menade han att individernas attityd gentemot arbetet är en viktig faktor för att 
avgöra framgång eller misslyckande. Han påbörjade en studie och samlade in data om vad som 
tillfredsställer och vad som inte tillfredsställer anställda. Studien visade att individer känner sig 
tillfredsställda då de känner att de utför ett bra arbete och har möjligheter att utvecklas 
professionellt, sålunda relaterade gällande faktorer till deras arbetsuppgifter. Kände man sig 
missnöjd handlade faktorerna om förhållanden som omfattar arbetsprestationen. Detta resultat 
antyder att när en individ känner att hennes arbetsprestation är oorganiserat eller orättvist, så 
känner hon att hennes psykosociala arbetsmiljö i organisationen är ohälsosam för henne. 
Faktorer såsom dessa typer av situationer kallas hygienfaktorer för att de beter sig på ett sätt 
vilka påminner om principerna av medicinsk hygien. Han menar att hygien avlägsnar hälsorisker 
från människors miljöer och att det är förebyggande. Hygienfaktorerna är faktorer av 
otillfredsställdhet på arbetet vilka bidrar till usla arbetsattityder och behöver underhållas och 
förbättras för att individerna ska kunna känna positiv attityd gentemot arbetet och motivation 
för arbetet. Om dessa faktorer är under en nivå av oacceptabelhet för arbetarna kommer det att 
skapa missnöje för arbetet. Hygienfaktorerna innefattar arbetsvillkor, företagets riktlinjer och 
administration, ledningen, kompensation, förmåner, arbetstrygghet och interpersonella 
relationer. Motsatsen till arbetstillfredsställelse är inte arbetsotillfredsställelse, utan det innebär 
istället att inte känna arbetstillfredsställelse.  
 
Faktorerna vilka åstadkommer tillfredsställelse och förmodligen motivation för en individ på 
arbetet kallas motivationsfaktorer. Dessa leder till positiva arbetsattityder på grund av att de 
tillfredsställer individens behov för självförverkligande i hennes arbete vilket är målet för 
många anställda. De omgivande förhållandena av arbetsutförande kan inte ge en individ känslan 
av självförverkligande, men själva arbetsprestationen kan det. Då man kände att 
arbetsutförandet var tillfredsställande var det en belöning i sig som förstärker framtida 
arbetsuppgifter för individen. Ansvar, åstadkommande, erkännande, själva arbetet, avancering 
och utveckling är faktorer vilka kan leda till en positiv arbetsattityd och arbetsmotivation. 
Därför ligger möjligheten för djup tillfredsställelse med ens arbete i själva arbetsuppgiften. 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Egenkonstruerad bild av Value Based Management’s (2009) bild av Herzbergs två-faktor teori.  
 
 
2.2.4 Fords arbetsomformning   
 
Ford (1969) menar att ett arbete måste tilltala den anställde för att denne ska ha 
arbetsmotivation och håller med Herzberg då han anser att hygien och de omgivande 
förhållandena faktorerna måste vara bra. Om försök görs att få själva arbetsuppgifterna 
intressanta utan att ha goda hygien- eller omgivningsfaktorer, kommer det att vara meningslöst. 
Många gånger gör själva arbetet individen alienerad från hennes intresse för företaget och 
därför misslyckas som motivations faktorer för de anställda. Är arbetsmotivationen i fråga finns 
behov av arbetsomformning och han menar att det finns procedurer vilka kan göra situationen 
till det bättre. Om arbetsmotivation inte är i fråga, så finns det inget behov av arbetsomformning. 
Kärnan av arbetsomformning handlar om ledarnas nödvändighet att förbättra arbetsuppgifterna 
för att de anställda ska få bättre attityder gentemot sitt arbete. Bra prestation och bra 
produktivitet i en användbar arbetsuppgift leder till goda arbetsattityder och för att detta ska 
ske måste den anställda själv tro på att hon är produktiv.     
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2.2.5 Hackman och Oldhams arbetskaraktäristiska modell om arbetsmotivation 
 
Hackman och Oldham (1976) har gjort en modell som specificerar förutsättningar under vilka 
individer kan bli inre motiverade att vara effektiva i deras dagliga arbete. Det är en modell som 
handlar om arbetsinnehållet och dess upplägg, om den övergripande motivationspotentialen av 
ett arbete, och fokuserar på relationen mellan arbetskaraktäristik och individuellt ansvar 
gentemot detta arbete. De menar att arbetsuppgiftsvariation, arbetsuppgiftsidentifiering, 
meningsfullhet av arbetsuppgifter, autonomi och feedback kan vara fem kännetecken för att 
beskriva ett bra och motiverande arbete. Modellen blev allt mer känd i slutet på 1970-talet som 
en strategi i försök att förbättra både produktiviteten och kvaliteten av arbetserfarenheten för 
anställda i moderna organisationer. Den kan användas som ett verktyg för att söka förklaringar 
på varför vissa arbeten leder till tillfredsställelse och andra till otillfredsställelse.   
 
Kärndimensionerna påverkar individens tre kritiskt psykologiska tillstånd vilka är upplevd 
meningsfullhet av arbetet, upplevd ansvar för resultatet av arbetet samt kännedom om själva 
resultatet av arbetsprestationen. Känner individen att denne har variation i arbetet, kan 
identifiera sina arbetsuppgifter och se resultat av sin prestation samt känna att arbetet har 
positiv betydelse för andra, så kan denne uppleva känslan av meningsfullhet gentemot sitt 
arbete. Autonomi påverkar det upplevda ansvaret för resultatet av arbetet. Om 
självständighetsnivån är hög kan individen känna att resultatet av arbetet är beroende av egna 
initiativ och beslut, vilket får denne att känna sig personligt ansvarig för de egna 
arbetsuppgifterna. Feedback påverkar kännedomen av själva resultaten av 
arbetsprestationerna. Modellen antyder att du själv bör kunna se resultaten av ditt arbete och 
därmed få återkoppling av dig själv, således att man själv borde veta om man gör ett bra arbete 
eller inte. Feedback innebär också återkoppling från andra människor, men är inte innebörden i 
detta fall.  
 
Kärndimensionernas påverkan på de kritiskt psykologiska tillstånden kan leda till hög inre 
arbetsmotivation, hög kvalitet på arbetsprestationen, hög tillfredsställelse på arbetet och bidra 
till låg frånvaro och personalomsättning. När en människa känner att hon personligen har utfört 
ett bra arbete i en uppgift hon bryr sig om, upplever hon en positiv effekt gentemot hennes 
arbete, vilket är förstärkande för henne. Detta ger henne en inre belöning, håller henne 
motiverad i arbetet och bidrar till att försöka att prestera bra i framtiden. När hon inte gör bra 
ifrån sig på en arbetsuppgift och inte upplever dessa inre omständigheter, kanske hon strävar 
efter att arbeta hårdare i framtiden för att få den inre belöningen som den goda prestationen 
ger. Människor i behov av personlig tillväxt på arbetet är mest sannolika att uppskatta och 
glädjas åt möjligheterna för personlig prestation tillhandahållet av ett arbete hög på 
motivationspotential. Om de inte upplever utveckling på arbetet kanske de inte trivs och kan 
därför komma att söka efter andra utmaningar. Individer vilka däremot inte har samma 
intressen för utveckling kan vara mindre angelägna att dra fördel av sådana möjligheter. Dessa 
människor kanske inte uppfattar möjligheterna för tillväxt/utveckling tillhandahållet av arbetet 
eller kan tycka att ett utmanande arbete är skrämmande för de (Hackman & Oldham 1976).  
 
Modellen kan uppfattas olika och man kanske inte håller med om att arbetsuppgiftsidentitet är 
viktigt för alla beroende på vilka arbetsuppgifter man har. I vissa fall kan exempelvis variation i 
arbetet upplevas vara positivt, medan andra föredrar monotont arbete. Så modellen är väldigt 
individuell. Man kan även uppleva att det saknas faktorer i modellen, såsom kollegor och lön, 
vilka påverkar individernas arbetstillfredsställelse. Dessa faktorer kan vara positiva men också 
negativa och anser man att sådana typer av negativa effekter existerar på arbetsplatsen så kan 
man inte känna arbetstillfredsställelse, vilket är anledningen till att de inte finns med i modellen 
(Eppner & Nelander 1981). Vi anser att Hackman och Oldham motsäger sig själva då de menar 
att deras utvalda faktorer endast skulle kunna upplevas som positiva. Detta säger de också 
själva, men upplever man att det finns negativa aspekter av variation och exempelvis autonomi 
kan man, enligt deras teori, inte känna arbetstillfredsställelse och då borde dessa heller inte vara 
med i modellen. Å andra sidan menar de också att människor är individuella och att modellen 
ska visa på vilka faktorer som kan ses som potentiella för arbetsmotivation.  
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2.2.6 Inre faktorer och ledningens roll avgör 
 
Avslutningsvis för motivationsdelen vill vi ge en sammanfattad bild av ovanstående teorier samt 
hur de förhåller sig till varandra. Arbetsprestationen kan bidra till självförverkligande men inte 
de omgivande förhållandena, därför ligger möjligheten för djup tillfredsställelse med ens arbete i 
själva arbetsuppgiften menar Herzberg (1999). Hygienfaktorer bidrar till dåliga arbetsattityder 
och måste underhållas för att individerna ska kunna känna positiv attityd gentemot arbetet och 
motivation för arbetet. Hackman och Oldham (1976) menar att kärndimensionerna 
arbetsuppgiftsvariation, arbetsuppgiftsidentifiering, meningsfullhet av arbetsuppgifter, 
autonomi samt feedback har förstärkande effekt på individer, vilket leder till inre belöning och 
därmed motivation. Tillhandahåller verksamheten sådana motivationsmöjligheter uppskattas 
det sannolikt främst av människor i behov av personlig utveckling, medan de med mindre 
intresse för utveckling istället kan tycka att utmanande arbeten är skrämmande. Ford (1969) 
anser att ett arbete måste vara tilltalande för att arbetstagaren ska ha arbetsmotivation, annars 
krävs arbetsomformning av ledningen för att de ska kunna ge den anställde en nyttig 
arbetsuppgift vilket skapar en god attityd gentemot arbetet. Kan man tillfredsställa en individs 
behov på arbetet på ett effektivt sätt, bör denne vara motiverad gentemot arbetet menar 
Håkansson (2005). Det finns minimum faktorer vilka måste tillfredsställas för att arbetet ska 
upplevas vara acceptabelt. En bra gemenskap kan väga upp andra motivations faktorer, men om 
den inte fungerar kan det vara så att de andra motivationsfaktorerna inte heller spelar någon 
roll. Miller, Walker och Drummond (2002) menar att motivation endast kommer inifrån och att 
ledningen behöver ta reda på vad som motiverar de anställda och aktivera motivationen genom 
att tillgodose dessa.  
 
Flach (2006) menar att välkända behovsteorier såsom Herzbergs två-faktor teori och Maslows 
behovshierarki, vilken vi diskuterar under nästa rubrik, är begränsade och inte har bidragit till 
kunskap om vad som stimulerar arbetstagare att prestera, hur de beter sig i arbetslivet eller om 
vad som får de att känna engagemang och trivsel på arbetsplatsen. Han menar att människans 
beteende formas av tidigare handlingars konsekvenser och att värderingar har betydelse för 
vårt arbetsbeteende samt har grund för beslutsfattandet. Attityder har inverkan på förhållandet 
man har till arbetet, antingen positivt eller negativt, och kan påverka och påverkas av 
människans beteende. Vill man att en arbetstagare ska ha en positiv attityd gentemot arbetet 
behöver man tillföra arbetet attribut som denne förknippar med uppskattning. Man kan även 
försöka påverka arbetstagarens värderingar till sådana attribut som denne förknippar med 
arbetet.  
 
Hackman och Oldham (1976) har valt att bara använda sig av faktorer i modellen vilka enligt de 
är positiva och motiverande för individen. Dock fungerar modellen endast för de som önskar 
utveckling på arbetet och utesluter därmed andra som inte har samma behov. Två-faktor teorin 
(Herzberg 1999) har också motivationsfaktorer i sin modell, men har i tillägg faktorer vilka 
måste underhållas för att undvika otillfredsställelse. De största skillnaderna mellan dessa två 
teorier är således att två-faktor teorin gör en tydlig skillnad på faktorer som orsakar 
tillfredsställelse och otillfredsställelse bland medarbetarna, samt att de inte förespråkade 
berikande arbeten för alla utan menade att människor är olika och har olika behov. Hackman 
och Oldham (1976) menar också att människor har olika behov men valde ändå att vända sig till 
en viss grupp av människor. Herzberg (1999), Hackman och Oldham (1976) menar att vissa 
faktorer leder till motivation och att andra medför otillfredsställelse, vilket blir fel då det ena 
inte behöver utesluta det andra. Herzberg (1999) menar att ansvar och avancering bland andra 
fungerar som motivationsfaktorer och att exempelvis ledningen inte gör det. Vi anser att man 
egentligen inte kan påstå att ledningen inte är en motivationsfaktor då det är ledningen som 
möjliggör ansvar och avancering för personalen. Om ledningen är uppskattad av personalen så 
borde ju den fungera som en slags motivationsfaktor.  
 
Kan man skapa en arbetsmiljö och arbetsuppgifter vilka tillfredsställer arbetstagarnas behov 
samt ett arbete som är bra organiserad och administrerad, främjar den sannolikt motivationen. 
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Ledningens roll samt att tillgodose inre faktorer är således mycket viktiga för den anställdes 
motivation och en förutsättning för en god attityd gentemot arbetet.  
 
 

2.3 Välmående  
 
Gardell (1977) menar att glädje på arbetet och psykosomatisk hälsa är grundläggande delar i de 
psykosociala aspekterna av arbete och arbetsmiljö. Kännetecken som har signifikans för 
arbetstillfredsställelse är framförallt faktorer som innefattar och har innehåll av arbete, 
anställdas möjlighet för självkontroll och social sammanhållning på arbetet. Löneform och 
ledning är andra faktorer som påverkar en persons uppfattade tillfredsställelse och missnöjdhet 
på arbetet. En människa som är missnöjd med sitt arbete kan ändå stanna i organisationen och 
rätta sig efter de befintliga arbetsförhållandena av olika anledningar, kanske för att man inte har 
energi att söka efter ett nytt arbete. Denna typ av anpassning visar på att arbetstillfredsställelsen 
är låg och att arbetet förmodligen inte uppfyller individens grundläggande behov. Saknaden av 
tillfredställelse för en persons behov genom arbete kan påverka självförtroendet och 
livstillfredsställelsen på ett negativt sätt och ge upphov till psykosomatiska hälsoproblem som 
t.ex. depression, ångest och sömnproblem. En dålig psykologisk hälsa kan då inleda ett sämre 
fysisk välmående och ge individuell smärta som exempelvis huvudvärk och magproblem. 
Missnöje över arbetet kan därför skapa en ond cirkel som kan påverka hela ens liv, och kan 
också gå åt det andra hållet, att det personliga livet påverkar det professionella livet på ett dåligt 
sätt. Enligt Waldenström och Härenstam (2006) är dåliga arbetsförhållanden något som 
orsakats av att ett företag har haft ekonomin som enda mål samt haft korttidsplaner för att lösa 
problemen. Man har med andra ord använt sig av ad-hoc lösningar istället för att bryta mönstret. 
 
Bra arbetsvillkor är avgörande för att man ska kunna känna sig nöjd med sitt arbete. De består 
av individuell indelning av arbetet, formell beslutsstruktur, tydlig ansvarsfördelning, kollektivt 
ansvar för den totala organisationen inte bara finansiellt utan också kvalitetsmässigt inom 
organisationen, samt att chefen medverkar i diskussioner med de anställda och kommer med 
lösningar på aktuella problem. Resultatmätning kan användas för att åstadkomma balans mellan 
mål och resurser samt långsiktiga strategier för att lösa problem (Waldenström & Härenstam 
2006).    
 
 
2.3.1 Karasek och Theorells krav-kontroll modell 
 
Karasek och Theorell (1990) skapade en modell som visar på problem om hur psykiska krav 
påverkar en anställd och vilken typ av inverkan en person har på sitt arbete. Modellen är indelad 
i fyra olika arbetssituationer vilka är: spända arbeten, aktiva arbeten, avspända arbeten och 
passiva arbeten. Modellen och psykisk stress är inte resultat av bara en aspekt, menar Karasek 
(1979) utan av de effekter som kraven i arbetssituationen skapar och hur mycket beslutsfrihet 
man har jämfört med de olika kraven. Måttet arbetskrav är en kombinerad term för 
arbetsmängdsproblem, konflikter och andra stressfaktorer, vilka kan påverka arbetarnas 
motivation eller energi antingen positivt eller negativt. Modellen mäter inte stress utan istället 
de olika stressfaktorerna såsom arbetsmängdskrav i den nuvarande arbetsmiljön. Dessa 
stressfaktorer kallas för arbetskrav. Karasek och Theorell (1990) menar att man kan beskriva 
arbetskrav efter hur hårt man arbetar, vilket kan inkludera saker som deadline och hur många 
rapporter man måste slutföra inom en viss tid. Det kan också innefatta olika konflikter på 
arbetsplatsen. Den mänskliga faktorn för hur man upplever arbetsmängd kan göra stor skillnad i 
resultatet av arbetskraven. Karasek (1979) menar att det andra måttet är kontrollmöjlighet, 
eller beslutsrätt, vilket är handlingsfriheten när det gäller beslut. Om arbetskraven är höga och 
beslutsmöjligheterna är låga kan man se symptom på mental stress. De olika typerna av 
arbetssituationer är presenterade i krav-kontroll modellen nedan. 
 
 
 

http://tyda.se/search/psykosomatisk
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Spända arbeten skapas när de psykiska kraven är höga och kontrollmöjligheterna är låga. Den 
ökade psykiska aktiviteten skapar negativ energi vilket i sin tur skapar negativ stress och som i 
värsta fall kan leda till hjärtsjukdomar. Exempel på dessa typer av arbeten är då man jobbar 
inom linjeproduktion. Aktiva jobb innebär att de psykiska kraven är höga, men att även 
kontrollmöjligheterna är det. Istället för att öka den psykiska aktiviteten negativt görs den 
istället till något positivt, vilket personalen kan använda till sin fördel. Man gör ett bättre arbete 
när de känner att de tjänar något på de höga kraven och omvandlar stressen till något positivt. 
Ett exempel är professionella sport figurer. Avspända arbeten är när de psykiska kraven är låga 
men kontrollmöjligheterna över sitt arbete är höga. De kan nästan ses som det optimala 
drömjobbet. I detta område hamnar arbetare som exempelvis reparatörer, vilka får utmana sina 
problem på sitt eget sätt. Passiva jobb är när möjligheten till kontroll över sitt jobb är lågt, men 
man har däremot inga psykiska krav. I detta område är inlärningen låg och utmaningar saknas i 
arbetet, vilket innebär att man inte utvecklas som person. Produktiviteten är låg och det är 
anledningen till varför denna typ av arbete kan innebära problem (Karasek & Theorell 1990). 
 
I sin studie har Johnson (1985) funnit att socialt stöd är en viktig faktor i krav-kontroll modellen 
eftersom varken kontroll eller stöd var för sig är nog för att mäta effekten av arbetskraven. 
Socialt stöd handlar om frågor som på olika vis bekymrar interaktionen i arbetet. Karasek och 
Theorell (1990) menar att socialt stöd kan inkluderas i modellen eftersom den sociala relationen 
på arbetsplatsen kan vara mycket olika även om det är samma slags arbete. Det har visats i 
studier att arbetsledaren är den viktigaste personen när det kommer till arbetsnöjdhet. Om 
arbetaren uppfattar ett positivt socialt stöd bidrar detta till välmående och företagets mål är 
högre. Om koordinationen av uppgifter är korrekt och det sociala stödet uppfattas vara bra, så 
gör arbetarna ett bättre jobb.   
 
 
2.3.2 Maslows behovshierarki 
 
Maslow (1943) talar om en modell som kallas behovstrappan, en teori som förklarar förståelsen 
av mänsklig motivation, ledarskapsutbildning och personlig utveckling. Basbehoven är psykiska 
såsom trygghet, kärlek, självkänsla och självförverkligande. Dessa basbehov är relaterade till 
varandra i en behovstrappa. När du växer och utvecklas som människa kan du hantera alla dessa 
steg som finns i behovstrappan. När du kommer till ett steg kan du gå vidare till nästa och när du 
sedan kommer fram till det sista trappsteget på toppen kan du utvecklas som individ, där du för 
en stund kan lägga de andra behoven åt sidan. De fysiska faktorerna består av faktorer såsom 
föda, vatten, att andas, sex, sömn och andra basbehov man behöver för att överleva. 
Trygghetsbehoven innefattar trygghet och stabilitet. Behovet av kärlek innebär att man vill ha en 
grupp eller en relation som man känner att man hör till. Behoven av självkänsla handlar om att 
erhålla status eller att känna sig självständig. När man har nått denna nivå av de 
självförverkligande behoven utvecklas människan som individ och förstår sin egen potential.  
 
 
 
 

Källa: Karasek and Theorell (1990) sidan 32. 
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2.3.3 Hur teorier förbehåller sig angående välmående  
 
Gardell (1977) menar att en dålig psykologisk hälsa kan leda till att även den fysiska hälsan 
börjar tryta. De anställdas möjlighet till självkontroll och social sammanhållning på jobbet anses 
vara viktigt. Karasek och Theorells (1990) modell beskriver det som ett samspel mellan 
arbetsbelastning, kontroll över sina uppgifter och det sociala stödet och menar att om bara en av 
delarna inte fungerar, så kan resten fallera totalt och leda till hög grad av stress. Gardell (1977) 
menar att även en missnöjd person kan stanna i ett arbete på grund av olika anledningar och då 
leda till att bli ett passivt eller spänt jobb som Karasek och Theorell (1990) presenterar i sin 
teori. Det sociala stödet är enligt Waldenström och Härenstam (2006) en viktig faktor för att 
skapa ett långsiktigt arbete som upprätthåller en god psykosocial arbetsmiljö. Då kan man skapa 
en trygghet som i sin tur kan leda till faserna kärlek, självkänsla och självförverkligande som 
Maslow (1943) skriver i sin behovstrappa.   
 
 

2.4 Turism och tourism employee management   
 
Flera av ovanstående teorier är inte inriktade mot turismsektorn, utan är uppkomna i andra 
kontext vilket vi har beaktat när vi har valt material utifrån dessa teorier. Däremot är de 
relevanta och applicerbara på vår studie då de bland annat handlar om motivation och 
välmående faktorer. Därför vill vi infoga en ytterligare del i den teoretiska referensramen - 
turism och tourism employee management. Vi börjar med en introduktion till turismbranschen 
och rekreationssektorn, vilka dykföretag och dykning hör till. Vi pratar om arbeten och vilka 
faktorer som kan motivera personal inom turism. Sedan berörs områden som tourism employee 
management och ledning, rollen som dive center manager, kommunikation och feedback. Då 
personalen på Kon-Tiki präglas av mångfald är det betydelsefullt att ha med detta i arbetet samt 
hur man som ledare kan arbeta med anställda som har skilda kulturer och bakgrunder. Vi 
kombinerar denna del med övriga teorier i diskussionen av studieresultaten.   
 
 
2.4.1 Turismsektorn och arbeten inom den 
 
Turism är ett komplext fenomen och svår att beskriva kortfattat då den består av flera faktorer 
och aktörer. Den kan definieras som processerna, aktiviteterna och resultaten som uppstår från 
relationerna och interaktionerna mellan turister, turismleverantörer, värd myndigheter, värd 
samhällen, och omgivande miljöer vilka är involverade i att attrahera och betjäna besökare. 
Nöjesturismen fokuserar på deltagande inom kurerande spa, sol och bad, sociala kontakter och 
sportaktiviteter i en avslappnad miljö (Goeldner & Ritchie 2006) och erbjuder tillgång till 
inomhus och utomhus faciliteter där människor kan delta i olika nöjesaktiviteter såsom sport 
och sightseeing. Äventyrs- och utomhusrekreationssektorn blir allt mer populär vilket ökar 
efterfrågan på aktiviteter såsom skidåkning, fallskärmssegling, vandring och golfturer. Det finns 
därmed enorma arbetsmöjligheter inom nöje och fritid (Goeldner & Ritchie 2009). Många 
sportaktiviteter nämns men inte dykning, vilket vi tycker är lite märkligt då det är en ganska 
populär och utbredd aktivitet. Vi har sett på olika hemsidor om dykning, men hittade inga 
uppgifter om i vilken utsträckning turister dyker under sin semester.  Vi menar ändå att dykning 
samt arbeten inom det hör till denna sektor. NSGA, National Sporting Goods Association, gör 
årliga listor över antal medverkande per sport. De hade med många sporter men inte dykning. Vi 
kontaktade de och frågade om detta vilka svarade att det är begränsat med hur många 
sportaktiviteter de kan hålla koll på.  
 
Ett kännetecken för turismarbete är att det är starkt säsongsanpassat (Wall & Mathieson 2007). 
Cook, Yale och Marqua (2002) benämner lågsäsonger som sekundära säsonger, vilka är perioder 
då turismaktiviteterna antingen ökar mot toppnivå eller minskar från toppnivån. 
Säsongsvariationerna består av efterfrågetoppar vid olika tider under året och påverkar i störst 
utsträckning av kust- och vintersportorter. Orsaken till detta är platsernas klimat såsom 
temperatur- och nederbördsnivåer, kultur, religion, mode och sociala anledningar 
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(Gudmundson, Lundberg & Andersson 2001). Naturtillgångar och omgivningar har alltså stor 
inverkan på turismen då många turister reser till vissa destinationer just på grund av fysiografin, 
klimatet och människorna i den (Goeldner & Ritchie 2009). Säsongsanpassningen medför 
säsongsarbeten (Wall & Mathieson 2007) och turismföretag har därför stort behov av 
korttidsanställda under högsäsongerna. Säsongsanställda är sålunda en viktig grupp av 
arbetskraft då företagen är beroende av dessa vid hög efterfrågan. En annan arbetstagargrupp 
består av heltidsanställda och tillsvidareanställda vilka ofta har ett flertal skickligheter och 
arbetsuppgifter, varav många har ledningspositioner. Dessa är kärngruppen i verksamheten 
(Gudmundson, Lundberg & Andersson 2001). Direkt och indirekt genererar turismsektorn en 
stor mängd arbeten runt om i världen (Goeldner & Ritchie 2009). År 2007 uppskattade World 
Travel & Tourism (2007) att antalet arbeten inom turism var 231,2 miljoner, vilket är 8,4 
procent av den totala sysselsättningsgraden.  
 
Det finns fördomar om att säsongsanställda inom turismbranschen inte är motiverade eller 
produktiva i arbetet. Turismarbeten har även fått en negativ framtoning då det finns en allmän 
uppfattning om de som lågavlönade, att personalen måste jobba då arbetstagare i andra 
branscher är lediga, svårighet att vidareutvecklas och göra karriär, vilket påverkar 
rekryteringen och möjligheten att behålla personal (Gudmundson, Lundberg & Andersson 
2001). Att turismarbeten är lågavlönade är ett ytterligare kännetecken, samt en hög 
omsättningsgrad (Wall & Mathieson 2007). Turismens arbetsmarknad håller på att förändras då 
den potentiella arbetskraften inom turismen minskar. Detta beror på förändringar i 
befolkningen med den åldrande arbetskraften, vilket medför att det istället för unga människor i 
större utsträckning anställs äldre arbetskraft. Även dessa faktorer har inverkan på rekrytering 
och personalomsättning (Gudmundson, Lundberg & Andersson 2001).   
  
Arbeten inom turism kräver ofta att man tycker om att hjälpa och jobba med människor, är 
genuint intresserad av gästernas önskemål, behov och bekvämlighet samt ett trevligt 
bemötande. En del självdisciplin och tålamod behövs för att kunna ge service till alla typer av 
människor oavsett deras humör. Man behöver också vara fysisk uthållig då det kan vara 
påfrestande att arbeta långa dagar eller att arbeta i ett varm, fuktig eller kall miljö. Tio saker som 
turismanställda gillar mest med sitt arbete är variation, att hantera människor, arbeta med 
andra turismanställda, möjlighet till erfarenheter, karriär och nya kunskaper, möjlighet till 
avancemang, att utveckla globala färdigheter, att det är enkelt att få ett arbete i branschen, 
möjlighet till upplärning och utbildning, att få dricks samt att arbetet låter en att vara kreativ 
(Goeldner & Ritchie 2009).  
 
En studie gjordes bland säsongsanställda i Åre och omnejd där man frågade vad som motiverar 
de i arbetet. Den visade att det finns en tydlig skillnad mellan bofasta och tillfälliga 
säsongsarbetare när det gällde lönen. De som bor på orten året runt ansåg att det var viktigare 
med lönen än vad de tillfälligt boende säsongsarbetarna gjorde. Den tillfälliga personalen tyckte 
även att relationerna på arbetsplatsen är viktigare än just lön, vilket var en av anledningarna till 
att de valde att arbeta som säsongsarbetare i Åre. Man tror att skillnaderna kan bero på att deras 
levnadssituationer är olika. Gemenskapen bland de inflyttade säsongsarbetarna upplevdes vara 
stark då de arbetar tillsammans och umgås tillsammans på fritiden, dessutom delade man 
attityder och värderingar om exempelvis arbete och fritid. Denna samhörighet stärktes av att de 
i tillägg bodde tillsammans. Inflyttade säsongare tillbringar således mycket tid med varandra 
både på och utanför arbetstid, många är även likasinnade, vilket bidrar till deras gemenskap. 
Resultatet visade även att de yttre faktorerna inte påverkade arbetsmotivationen och att dessa 
behöver tillfredsställas för att personalen inte skulle bli missnöjda. De inre faktorerna däremot 
skapade arbetsmotivation bland de säsongsanställda och de särskilt viktiga faktorerna för 
arbetsmotivation var ansvar och feedback, samt möjligheten att behärska arbetssituationen. 
Studien visar således att arbetsmotivationen påverkas av inre faktorer och har sin grund i inre 
belöningar. Tips och råd för att öka säsongsanställdas arbetsmotivation är att ge de anställda 
ansvar, skapa mötesplatser för feedback och skapande av gruppgemenskaper, förse de anställda 
med information, kunskap och utbildning samt ha skilda strategier för olika grupper av 
anställda. Det är ingen enkel uppgift och det finns heller inga enkla svar på hur man ska gå 
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tillväga, men kan ledningen lyckas med detta kan det öka produktiviteten samt förbättra 
attityden gentemot arbetet (Gudmundson, Lundberg & Andersson 2001). 
 
 
2.4.2 Tourism employee management och ledarskap 
 
En ledare har ansvar för den del av företaget som denne har blivit tilldelad. Ledarskapsteorier 
menar att några av dennes uppgifter är planering, organisering, ha personalansvar, leda, 
kontrollera och evaluera, koordinera, lösa problem, fatta beslut samt representera företaget 
gentemot kunder, samarbetspartners och andra aktörer utanför företaget. I verkligheten kan det 
dock vara svårt att praktiskt tillämpa detta. Ledare i turismsektorn har sällan kontroll över 
arbetsdagarna då det händer saker hela tiden som inte kan förutspås. Efterfrågan från kunder 
skiljer sig från dag till dag, de handskas med ledare, sin personal, samarbetspartners och 
människor runt omkring, vilket gör att tiden inte alltid räcker till. Vanligtvis reagerar ledaren på 
situationer istället för att agera på de. Genom arbetet kan denne lära sig en flexibel typ av 
ledarskap, vilket innebär att man ska göra det som är mest effektivt med hänsyn taget till 
situationen, din personal och dig själv. Det handlar om att tillämpa principer och att utveckla 
tekniker som fungerar för dig. Att utveckla ett ledarskap som fungerar hänsyn taget till 
situationen, din personal och dig själv (Miller, Walker & Drummond 2002). 
 
Förenklat kan man säga att en ledares uppgift är att vara ansvarig för att verksamheten drivs 
och utvecklas enligt dess mål, att få resultat och god ekonomi eller vinst samt att få 
medarbetarna att vilja göra arbetet (Bogislaus 2001). Ledningen behöver ta hänsyn till de 
anställdas välmående, trivsel och engagemang framförallt då personalen är den främsta 
resursen att leda och samordna för att nå företagsmålen på ett effektivt sätt (Flach 2006). Som 
ledare i en turistdestination krävs många egenskaper då det är en flerdimensionell utmaning. 
Det finns två viktiga faktorer som måste få fokus och tillgodoses för att destinationen ska vara 
framgångsrik, hållbar och konkurrenskraftig. Hållbarhet syftar på förmågan att behålla 
destinationens fysiska, sociala, kulturella och miljömässiga kvalitet medan man konkurrerar på 
turism marknaden. Konkurrenskraft innebär förmågan att konkurrera lönsamt och effektivt på 
turism marknaden. I denna ingår bland annat också hantering av personalresurserna (Goeldner 
& Ritchie 2009). Turistföretagens möjlighet till framgång påverkas i stor utsträckning av hur de 
lyckas att motivera sina anställda. Rollen som personalansvarig uppskattas dock sällan vara 
viktig i ett kvalitetsarbete och används sällan på ett planerat eller aktivt sätt. Det är viktigt att 
veta vilka faktorer som påverkar personalens motivation gentemot arbetet, speciellt för 
turistföretag då dessa är säsongsbetonade och har hög personalomsättning. Personalen möter 
kunderna på daglig basis och har därmed stor inverkan på kundens upplevda kvalitet på 
servicen. Har en anställd en dålig attityd gentemot arbetet, inte kan prestera eller är duktig 
påverkar det företagets produktivitet men även kundservicen på ett negativt sätt. Tydlighet om 
de anställdas ansvar är betydelsefullt så att de är medvetna om sina möjligheter att fatta egna 
beslut. Det är viktigt att uppmärksamma personalen då de arbetar bra och uppnår mål som satts 
upp, att det finns en öppen kanal för information mellan anställda och ledning. De bör få 
information om företaget, såsom mål och visioner, för att kunna utföra arbetsuppgifterna på ett 
bra sätt (Gudmundson, Lundberg & Andersson 2001).  
 
Som ledare har man förväntningar på sin personal, men personalen i sin tur har också 
förväntningar på ledaren. Dagens anställda vill bli behandlade som individer i första hand och 
som anställda i andra. Många vill ha ut mer än bara lön av arbetet och önskar exempelvis 
belöningar, ett intressant arbete, respekt och tillit. Några kategorier med saker som anställda 
vanligtvis förväntar sig och behöver från sin chef är dennes erfarenheter, yrkesskickligheter, hur 
denne beter sig som chef, kommunikationen mellan chef och arbetstagare, oskrivna regler och 
sedvänjor samt relationen som till exempel person till person. Kan ledaren uppfylla personalens 
förväntningar och om de gärna erkänner dennes auktoritet kan relationen mellan de bli väldigt 
positiv och skapa en framgångsrik verksamhet (Miller, Walker & Drummond 2002). 
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2.4.3 Dive center manager 
 
Det är viktigt att som dykcenter manager ha erfarenhet och kunskap om de krav som dykcenters 
kunder sätter på arbetstagarna. För att kunna maximera personalens effektivitet är det 
nödvändigt att utveckla tjänstgöringslistor som upplevs rättvis av alla. En annan sak en manager 
har som uppgift är arbetskontrakt och arbetsbeskrivningar, personalen bör veta arbetsvillkoren 
som verksamheten har och vara medvetna om dessa så att inga missförstånd uppstår på den 
punkten. Missförstånd kan lätt uppstå och dessa sker på varje arbetsplats trots att man har goda 
avsikter. Det är bra för managern att lära sig hur denne kan förebygga konflikter genom att 
definiera vilka plikter arbetstagarna har gentemot kundkretsen. Att vara medveten om vilken 
kundkrets man har, definiera de och deras undervisningsbehov gör att man kan bemöta de på 
bästa sätt. Flexibilitet med kursscheman, schemaläggning av klassrum och pooltider kan 
planeras efter verksamhetens förutsättningar för att effektivisera arbetsdagar och bokningar. 
Det sägs att man aldrig får en andra chans att skapa ett första intryck, varför det är viktigt med 
ett vänligt kundbemötande och god service. Övriga egenskaper som är bra att ha är att veta hur 
man på bästa sätt kan undvika konflikter, lära sig om konflikthantering och problemlösning. 
Kunskap om tur- och kursplanering, schemaläggande och bra metoder för att göra reklam till 
potentiella dykelever om kurser verksamheten erbjuder är ytterligare kvaliteter. De menar att 
ett schema för underhåll av utrustning enligt tillverkarens rekommendationer är också bra att 
ha samt att ha en inventarielista över reservdelar för att ha kontroll på alla saker och slippa ha 
för mycket på lagret (Time to dive 2007).  
 
 
2.4.4 Kommunikation  
 
Kommunikation är en generell term som sammanfattar skickandet och mottagandet av budskap 
(Miller, Walker & Drummond 2002). God kommunikation är viktigt för att ledning av personal 
ska fungera smidigt. Det förutsätter att det är en två-vägs förlopp (Price 2004). Det finns olika 
typer av kommunikation såsom interpersonell kommunikation, vilket innebär att ett budskap 
går från en person till en annan. Organisatorisk kommunikation går exempelvis från högsta 
ledningen via ledaren vidare ner till arbetstagarna (Miller, Walker & Drummond 2002), men kan 
även innebära feedback från lägre nivåer inom verksamheten. Detta kan ske via enkäter, öppna 
möten och prestationsmätningar (Price 2004). Många ledare ser nog sig själva som bud istället 
för mottagare, då de instruerar och tilldelar arbetsuppgifter till medarbetarna. De ger 
personalen information om arbetet, lär upp anställda, anställer och avskedar anställda, ger 
återkoppling på arbetstagarnas prestationer. Människors olikheter kan skapa problem i 
kommunikationen. Budskap som missförstås kan skapa problem för verksamheten, frustration 
och bitterhet bland alla som arbetar. Om ledaren har dålig kommunikation som en vana kan det 
skapa långvarigt missnöje, leda till låg arbetsmoral, motstånd och hög personalomsättning. Bra 
ledare inser betydelsen av att också vara mottagare till information, att prata informellt med de 
anställda för att skapa fungerande samarbetsförhållanden, ett positivt arbetsklimat och en 
känsla av tillhörighet. Det finns många sätt att skapa en positiv arbetsklimat på, varav att 
tillmötesgå personalens förväntningar och behov är ett. Med fokus på individen är det viktigt att 
lära känna personalen, ta hänsyn till deras trygghetsbehov och sociala behov, belöna personalen 
och utveckla de. Med fokus på arbetet kan man tillhandahålla en attraktiv arbetsmiljö, en säker 
och trygg arbetsmiljö, sätta rätt person på rätt arbete samt göra arbetet intressant och 
utmanande. Med fokus på ledaren kan denne föregå med gott exempel och upprätta ett klimat 
med ärlighet. Att lyssna är värdefullt och trots att turismbranschen gör det svårt att finna tid till 
det, är det viktigt som ledare att ta sig tid till att lyssna, både på sin personal och kunder (Miller, 
Walker & Drummond 2002). Man bör uppmuntra en öppen kommunikationskultur på 
arbetsplatsen då de anställda bör känna att de kan tala om sina åsikter och bekymmer utan att 
behöva vara rädd för bestraffning (Price 2004).   
 
Effektiv kommunikation bidrar till effektivt ledarskap och ger förmågan att få saker gjorda. Vill 
man delegera på ett sätt som medför att personalen gör det man ber de om och dessutom med 
nöje finns positiva saker att göra för att undvika hinder som finns för effektiv kommunikation. 
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De viktigaste är att skicka tydliga budskap vilka är specifika, tydliga och fullständig. Att få ditt 
budskap accepterad, vilket handlar om personalens tillit gentemot dig, intresset hos mottagaren 
för budskapet samt instruktionens rimlighet. Sist men inte minst måste budskapet ge ett positivt 
intryck, vilket kan medföra att arbetstagarna vill följa direktionen. Man bör inte prata med sina 
anställda utifrån en auktoritär position eller som en överordnad med makt som ska lydas, utan 
istället vara på samma nivå som de anställda, ta hänsyn till de och prata med de som en person 
till en annan (Miller, Walker & Drummond 2002).  
 
 
2.4.5 Feedback 
 
I kommunikationen mellan chef och arbetstagare förväntar sig de anställda först och främst 
information, sedan vill de gärna ha feedback om deras arbetsprestation (Miller, Walker & 
Drummond 2002). Verksamheter där ledningen involverar personalen i kommunikationen är 
mer effektiva och lönsamma än de som inte gör det. Feedback om företaget ger de anställda ökad 
förståelse vilket skapar ett bättre samarbete. Det handlar om att se de anställda och prata med 
de, exempelvis vid en önskan om förändring, ge uppmuntran, förbättra eller förstärka ett 
beteende (König 2007). Det viktigaste man vill veta är hur det går för en (Miller, Walker & 
Drummond 2002). Feedback låter också medarbetarna veta om de gör rätt eller fel och ifall 
deras prestationer syns av chefen. Då är det lättare att veta om man arbetar efter verksamhetens 
mål eller inte (König 2007). Oftast vill man få feedback då man känner att man inte presterar 
bra. Det är lätt att säga när personalen gör saker fel, men chefer tar sig sällan tid till att ge 
personalen beröm vilket kan göra stor skillnad i den anställdes attityd gentemot sin chef och 
arbetet de utför för denne (Miller, Walker & Drummond 2002). Negativ feedback är vanligare än 
den positiva och det anses vara bättre att ge lite feedback än att inte ge någon feedback alls. 
Regelbunden feedback ökar motivationen hos de anställda men också produktiviteten och 
resultaten. Dessutom blir chefen en bättre ledare då denne växer i sin roll. Feedback kan ges 
medvetet men även omedvetet, något man kanske inte tänker på. Sättet man hälsar på den 
anställde på morgonen är en typ av omedveten feedback, exempelvis ifall man går förbi eller 
stannar till för att prata med anställda (König 2007).   
 
 
2.4.6 Mångfald  
 
Som ledare inom turismbranschen har man ofta personal från skilda kulturer. Kultur definieras 
som våra värderingar vilka uppenbarar sig i hur man pratar, tänker, beter sig, klär sig, religiös 
trossats, musik man tycker om, hur man samspelar med andra människor samt maten man äter. 
Kulturen har stor inflytande på människans beteende och som ledare är det viktigt att vara 
medveten om detta. Har man inte förståelse eller respekt för mångfalden och skillnaderna bland 
personalen kan det bland annat leda till missförstånd, låg arbetsmoral och frånvaro från arbetet 
(Miller, Walker & Drummond 2002). Det är därför viktigt att ta hänsyn till kulturella skillnader 
på företaget. Använder ledningen sin egen kultur och värderingar som standard för att detta är 
normalt för de, betyder det inte att det upplevs vara normalt för alla arbetstagare. Då kan viss 
kultur anses som naturlig och korrekt medan andra istället kan ses som onaturliga och felaktiga 
vilka hamnar i ett slags utanförskap (Price 2004). Respekterar man kulturskillnaderna berikar 
det arbetsmiljön på olika sätt vilket kan bidra till effektivitet och tillfredsställelse bland 
personalen. Mångfald innebär inte bara kultur, etnisk tillhörighet, ras, religion, språk (Miller, 
Walker & Drummond 2002) eller landstillhörighet (Price 2004) utan hänvisar även till ålder, 
kön, fysisk förmåga samt sexuell läggning. Dessa faktorer verkar ha störst inverkan på 
arbetsplatsen. Det finns även andra faktorer vilka har mindre betydelse på arbetsplatsen och det 
är arbetslivserfarenhet, yrke, inkomst och civilstånd. Det finns stereotyper om kulturer, vilka 
måste särskiljas från kulturella tendenser. En stereotyp betyder att man har en inre bild av en 
specifik grupp och individerna i den. Denna bild kanske kan appliceras på vissa personer inom 
gruppen men inte på alla, vilket hindrar en att se på människor som enskilda individer (Miller, 
Walker & Drummond 2002). Om man istället för att se på en människa som en del av en grupp 
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kan se på denne som en individ och se till varje individs prestationer, kan företaget behålla de 
bästa talangerna (Cox 1993).  
 
Mångfald är en möjlighet att skapa skiftande grupper med olika erfarenheter, perspektiv och 
kunskaper (Miller, Walker & Drummond 2002). Kan man hantera mångfalden på ett sätt som 
maximerar dess fördelar och minimerar nackdelarna, ökar man de anställdas möjlighet att bidra 
till att uppnå verksamhetens mål samt deras fulla potential oavsett bakgrund, kön, ålder och 
annat (Cox 1993). Genom att utveckla färdigheter i interkulturella samspel är man bättre rustad 
att sköta sitt arbete och motivera mångfaldig personal att nå företagsmålen. Dock är detta 
ingenting som händer över en natt utan är komplex, personlig och innebär förändringar. Språk 
används på olika sätt beroende på kultur och det finns skillnader i kommunikationsstilar bland 
olika grupper (Miller, Walker & Drummond 2002). Tankesätten skiljer sig också och man 
upplever skillnader mellan olika kulturer. Exempelvis sägs Européer ha en kausal, klar och 
enkelspårig typ av tänkande medan Asiater tänker i banor av nätverk, komplexitet och 
helhetssyn. Vad gäller beteenden är Européer öppna, rättframma, självsäkra och utåtriktade 
bland annat i jämförelse med Asiater vilka exempelvis är tillbakahållsamma, indirekta, har 
självförtroende och är introverta. Att hantera mångfald handlar om att värdesätta människor för 
deras skillnader (Price 2004). En effektiv ledare på en kulturellt mångfaldig arbetsplats måste 
känna igen de olika sätten människor kommunicerar på, vara mottaglig för personalens 
kulturella värderingar och anpassa det egna ledarskapet i enlighet med detta (Miller, Walker & 
Drummond 2002). Detta är som sagt en längre process och ingenting vi har fokus på i denna 
studie så vi går inte in djupare i detta, men anser att det är relevant att nämna i sammanhanget .  
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3. Studieobjektet och dess kontext  
 

 
I detta kapitel vill vi berätta om Thailand då det är där vi har samlat in det empiriska materialet 
för studien. Vi vill ge er en bild av hur det är i landet och vilken betydelse turismen har för Thailand 
och dess befolkning. Vi vill även ge er en inblick i Ao Nang då det är där företaget Kon-Tiki finns 
och är platsen vi bodde på. Sedan skildrar vi Kon-Tiki och dess olika arbetsplatser, yrken och 
arbetsroller för att läsaren ska kunna skapa sig en helhetsbild av verksamheten.  
 

 
 
3.1 Thailand  
 
Thailand är en monarki i Asien med drygt 65 miljoner invånare som styrs av kungen Bhumibol 
Adulyadej. Man pratar thailändska men lär ut engelska till barnen i skolan, det engelska språket 
är också det viktigaste handelsspråket varför det är viktigt för en del att kunna. Sedan 1921 
råder allmän skolplikt i Thailand vilket omfattar 9 års skolgång. Bland de vuxna är 
utbildningsnivån lägre och de flesta har bara gått i skolan ett par år, men man har satsat mycket 
på utbildning under de senaste årtiondena vilket har ökat läskunnigheten och antal utbildade 
människor. De flesta barn går i skolan och i genomsnitt studerar de thailändska barnen knappt i 
åtta år. Barnen på landsbygden behövs dock ofta som arbetare på jordbruket, vilket gör att de 
missar skolgången. Ungefär 25 procent läser vidare på högre nivå, men det räcker inte för att 
tillgodose arbetsmarknadens behov av högutbildad arbetskraft. Bristen på dessa börjar bli ett 
problem i Thailand. Arbetsmarknaden i landet kan sägas vara uppdelad i två delar, den 
jordbruksberoende landsbygden och de industrialiserade städerna med Bangkok i spetsen. Det 
finns över tusen fackföreningar i landet men den fackliga rörelsen är splittrad och endast några 
få procent är anslutna till dessa. Dessutom tillåts offentligt anställda inte att ansluta sig fackligt. 
Regeringen skrev under en FN-konvention år 1997 mot barnarbete, men trots detta tvingas 
många barn att arbeta och då främst de som bor på landsbygden. Inkomstfördelningen är skev 
och det råder fortfarande fattigdom i vissa delar av landet. Statistiken över medellivslängd och 
näringsintag tyder dock på att många thailändares levnadsvillkor har förbättrats under senare 
år. Man har länge satsat på förebyggande hälsovård, som hygien, rent vatten och vaccinationer 
och resultaten har varit positiva. Spädbarnsdödligheten har minskat, liksom antalet kvinnor som 
dör vid graviditet och förlossning. Alla företag med fler än tio anställda måste betala in pengar 
till en fond som ger den anställde viss rätt till sjukvård, föräldraledighet, invaliditets- och 
dödsfallsförsäkring. En tredjedel av befolkningen står dock utanför denna försäkring 
(Utrikespolitiska Institutet 2008).  
 
Exporten bestod länge till största del av jordbruks- och fiskeprodukter men har förändrats och 
de flesta varor kommer nu ifrån tillverkningsindustrin. Samtidigt har importen ökat kraftigt. 
Turismen är en betydande inkomstkälla och de största resmålen är huvudstaden Bangkok samt 
Phuket, vilken är den största ön i landet (Utrikespolitiska Institutet 2008). Enligt The World 
Travel & Tourism Council (2007) beräknade man att turism industrin gav 1 946 000 arbeten i 
Thailand, vilket är 5,3 % av landets totala anställningar (Bangkok Post 2008). Prognoser 
förutsäger att denna siffra kommer att öka till 4 766 900 anställningar fram till år 2017, vilket 
skulle ge Thailand en tionde plats på listan över mest anställningar inom turism industrin 
(World Travel & Tourism Council 2007).  
 
Många platser har exploaterats och förlorat sin ursprungliga naturliga charm på grund av 
turismen, men de erbjuder ändå tropiska naturupplevelser, rent havsvatten och spännande 
kulturupplevelser. Sexturismen har länge varit ett stort problem vilket avskräcker en del 
resenärer, men myndigheterna har försökt sudda bort denna bild av Thailand och lanserat nya 
fräscha familjebadorter. Andra faktorer som bidragit till detta är miljöproblem och ökande 
trängsel i äldre turistorter. År 2004 drabbades sydvästkusten av tsunamin vilken förstörde 
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orterna, tog många liv och de ekonomiska skadorna var höga. Landet drabbades hårt av detta 
och dessutom minskade intäkterna ifrån turismen vilket drabbade ekonomin hårt. 
Återuppbyggnaden påbörjades relativt snabbt och under 2006 började turisterna återvända till 
Thailand (Utrikespolitiska Institutet 2008).  
 
 

3.2 Ao Nang  
 
Krabi är en provins i sydvästra Thailand och har ungefär 380 000 invånare. 70 % av de är 
muslimer och 30 % är buddhister. Det är känt för dess vackra natur, upprätta kalkstens klippor 
och öarna runtomkring. Ao Nang är en mindre ort i sydvästra Thailand med ungefär 8000 
invånare och tillhör Krabi provinsen (AoNang.se). I vissa sammanhang kallas Ao Nang för Krabi, 
men man benämner det också Ao Nang, då det faktiskt är det som detta samhälle heter. Ao Nang 
var tidigare en fiskarby och har på kort tid utvecklats till att vara en populär turistort 
(Wikipedia). Orten är mer eller mindre byggt för turismens skull, många kommer hit för dess 
skull, men även för att uppleva omgivningarna, de upprätta kalkstensklipporna och öarna runt 
omkring (AoNang.se).  Ao Nang består av två stränder samt en huvudgata som liknar bokstaven 
”U” som går ner från inlandet utmed strandområdena och som sedan svänger upp mot inlandet 
igen. Längs denna gata hittar man restauranger, barer, turistboenden, massageställen, souvenir 
butiker, närbutiker, apotek, moped uthyrare, turist informationer, optiker och andra 
verksamheter. Det finns flera dykbutiker vilka anordnar dykkurser, dykturer och snorklingturer. 
En av dessa är Kon-Tiki.  
 
Ao Nang är ett hem för dess invånare men också en populär turist destination för människor 
från hela världen, vilket gör det en speciell atmosfär att leva och arbeta i. Thailändarna i Ao Nang 
är beroende av turismen varje år då det ger de en viktig inkomst. Krabi kan vara en extraordinär 
plats för människor att besöka och ett hem, arbetsplats och inkomst för andra. Många människor 
kommer till Thailand för att uppleva ett nytt sätt att leva och arbeta och för att uppleva annan 
kultur och klimat. Det är en speciell atmosfär och förutsättningar att leva i, en spännande och ny 
upplevelse för visa människor, en inkomst och ett måste för andra. Det är vanligt för dessa 
utlänningar och lokala invånare att arbeta tillsammans under högsäsongerna. Ao Nang och Kon-
Tiki är inget undantag i detta fall.   
 
 

3.3 Kon-Tiki 
 
Vår studie är gjord på Kon-Tiki där vi var i 8 veckor för att samla in det empiriska materialet. 
Kon-Tiki är ett dyk- och snorklingsföretag som finns i Krabi (Ao Nang), Khao Lak, Koh Lanta och 
Phuket. De driver sitt företag utifrån deras nyckelbegrepp vilka är att bry sig om omgivningen, 
kunskap och säkerhet. Deras anställda kommer från olika delar i världen, vilket gör detta ett 
mycket intressant företag att undersöka. De består av både thailändare och västerlänningar 
vilka arbetar säsongsvis eller året runt. Det är ett möte mellan olika kulturer både på en 
vänskaplig och daglig arbetsbasis. Under högsäsongen, vilken sträcker sig över perioden 
oktober-april, är de ungefär 19 västerländska och 21 thailändska anställda i koncernen. De 
arbetar i snitt sex dagar i veckan i tio timmar om dagen. Kon-Tiki har daglig kontakt med den 
lokala befolkningen och företag såsom flera longtailbåts-chaufförer, vilka hämtar upp och 
lämnar anställda och gäster på de olika båtarna verksamheten har, restaurangpersonal vilka de 
får sin mat av som de serverar ombord på båtarna, olika myndigheter såsom exempelvis 
immigrationskontoret, arbetsmarknadskontoret, socialkontoret, marinpolisen, hamn 
departementet och nationella park förvaltningen. Kon-Tiki samarbetar med flera verksamheter 
och myndigheter i Ao Nang och Krabi och är en del av samhället, den thailändska 
arbetsmarknaden och kulturen.  
 
Kon-Tiki menar att de försöker att ta ansvar för hur de interagerar med havsmiljön. De är också 
involverade i flera projekt vilka hjälper den lokala befolkningen på olika sätt, har arrangerat 
internationella städdagar, insamlingar, donationer, fisk kvällar bland annat. De har kontakt med 
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andra företag i Ao Nang och Krabi och vi tror att detta samarbete såväl som relationen de har 
med den lokala befolkningen hjälper oss att skapa en bättre förståelse för deras inverkan i Ao 
Nang, den thailändska arbetsmarknaden och kulturen. Alla dessa faktorer ovan påverkar på 
arbetsmiljön på Kon-Tiki. Den översta chefen tycker att den psykosociala arbetsmiljön är ett 
viktigt ämne. De strävar hela tiden efter att behålla och förbättra deras psykosociala arbetsmiljö 
och att vara en attraktiv arbetsplats för deras nuvarande och framtida medarbetare.  
 
 
3.3.1 Arbeten på Kon-Tiki 
 
Personalen på Kon-Tiki i Ao Nang består av en chef, en manager, dykinstruktörer, divemasters, 
snorkelguider, chaufförer, båtpersonal, bokningspersonal och kontorspersonal. De använder sig 
även av frilansare vilka man kan ringa in vid behov av fler divemasters eller instruktörer. Nedan 
vill vi beskriva vilka arbetsuppgifter, positioner och arbetsplatser som finns på Kon-Tiki och 
berättar lite om yrkena som snorkelguide, divemaster och dykinstruktör.  
 
 
3.3.2 Dykshopen 
 
I dykshopen finns en slags receptionsdisk där man betalar för varor samt bokar och betalar för 
turer och kurser. Där finns olika typer av dykutrustning och tillbehör till salu, såsom snorkel, 
mask, simfötter, våtdräkter, kameraskydd och t-shirtar, vilket man betalar för i kassan. I 
bokningen får man information om turer och dykning av personalen där även bokningen av 
dessa sker. Två thailändska tjejer ansvarar för betalning och pengahanteringen i kassan, i 
enlighet med det vi nämnde i inledningen om att det är lag på att thailändare. Övrig personal i 
bokningen är dykinstruktörer vilka har rullerande schema och står vissa dagar i bokningen och 
håller dykkurser de övriga dagarna. Här brukar även managern vara då hon inte är ute på andra 
uppdrag. Managerns roll är att vara ansvarig för dykcentret i Ao Nang och ska se till att allt flyter 
på som det ska samt har ansvar personalen. Bakom receptionen finns kontoret där chefen sitter 
och som är ytterst ansvarig för dykcentret i Ao Nang, men även för de övriga dykcentrarna som 
finns i Koh Lanta, Khao Lak och Phuket. Här finns även två thailändska kvinnor vilka har hand 
om administrativa uppgifter, kontakt med myndigheter och annat.  
 
 
3.3.3 Dykcentret 
 
I dykcentret finns all utrustning som används på dyk- och snorkelturerna såsom våtdräkter, 
simfötter, regulatorer, gastuber, västar och annat. På morgonen packar man all utrustning som 
behövs för dagen, lastar de på jeepen och så kör chaufförerna personalen och utrustningen till 
stranden. Chaufförerna hämtar även upp gäster från deras hotell till och från turerna. 
Utrustningen lastas av och bärs ner till vattnet där en longtail-båt väntar. Utrustningen lastas 
sedan in i båten varpå personal och gäster stiger på och körs vidare till dyk- eller 
snorklingbåten. Slutligen lastas utrustningen över på båten och både personal och gäster går 
ombord. En longtail-båt är en typisk thailändsk båt som använder sig av en bilmotor som 
kraftverk (Wikipedia 2008). När turen är över hämtar chaufförerna upp gäster, personal och 
utrustning. Gästerna körs till hotellen och personalen till dykcentret där man tvättar av 
utrustningen. I dykcentret finns även lokaler till kurser och man håller utbildningarna här.  
 
 
3.3.4 Snorkelguide 
 
Som snorkelguide arbetar man ombord på en snorkel- eller dykbåt och åker ut på snorkelturer 
tillsammans med gäster. De har kunskap om båten de arbetar på, omgivningen, 
snorkelutrustning, det marina livet, flytkraft, vågor, strömmar, säkerhet och annat. De ger 
gästerna information exempelvis om hur de bör värna om koraller och den marina miljön, lär 
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gäster att snorkla samt simmar med de och ser efter fiskar som gästerna kan titta på (Dive 
Bermuda 2009).  
 
 
3.3.5 Divemaster 
 
Arbete som divemaster är ett steg mot yrket som dykinstruktör. De kan arbeta på lokala 
dykcentrar, exotiska rekreationsorter, ombord på dykbåtar och yachter. De arbetar tätt med 
dykinstruktörer för att få kunskap och praktisk erfarenhet. Arbetsuppgifter är bland annat att 
assistera instruktörer med dykkurser, lära ut och certifiera elever, hjälpa till att hålla i olika 
typer av kurser, program och utflykter. För att bli divemaster måste man ha fyllt 18 år, uppvisa 
ett medicinsk godkännande undertecknat av en läkare samt tjugo genomförda dyk. Man behöver 
också genomfört en PADI Advanced Open Water Diver kurs och ha ett PADI Rescue Diver 
certifikat, eller liknande kvalificerade certifikat från något annat utbildningsföretag (PADI 
2006). PADI, Professional Association of Diving Instructors, är dykinstruktörers professionella 
förbund och är den organisation som är världsledande inom dykutbildningar (PADI 2008a).   
 
 
3.3.6 Dykinstruktör 
 
För att bli dykinstruktör genomgår man efter divemaster kursen en assistent instruktörskurs 
och sedan en Open Water Scuba Instructor kurs. Här introduceras man till PADI systemet om 
dykutbildning och fokuserar på att vidareutveckla förmågorna som en professionell 
dykutbildare. Man får lära sig att utbilda dykelever ovan och under vattenytan och genomgår 
flera kurser och dyk beroende på vilken typ av instruktör man vill bli och beroende på hur pass 
professionell dykare man vill bli. Det finns alltså flera nivåer man måste genomgå för att bli 
dykinstruktör. Det finns kurser som inriktar sig på säkerhet, nöje och äventyr, teknik, 
instruktion samt avancerade och professionella dykare (PADI 2008c). Kursdirektören, PADI 
Course Director, leder och sköter olika typer av dykinstruktör kurser och innehar den högsta 
professionella nivån inom rekreationsdykning. Dessa är högt respekterade, har mycket 
inflytande som ledare och är förebilder för andra dykare (PADI 2008b). Som högsta icke-
professionella dykare är Master Scuba Diver är den högsta nivån man kan komma till (PADI 
2008c).  
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4. Metod 
 

 
Detta kapitel inleder med val av metod, litteratur respektive perspektiv. Vi presenterar 
tillvägagångssättet i studien, vilket efterföljs av observationer och intervjuer. Sedan redovisar vi 
vårt urval av intervjupersoner och analysmetoder som använts. Till sist återfinns studiens 
trovärdighet och äkthet.  
 

 
 

4.1 Val av metod 
 
Vårt arbete består av kvalitativa metoder och har sin utgångspunkt i en kvalitativ analys. Vi 
valde att genomföra en fallstudie med företaget Kon-Tiki som vårt fall. Enligt Bryman (2002) 
innebär en fallstudie att man exempelvis har en organisation som ett fall. Ofta väljs kvalitativa 
metoder för att utföra fallstudier, vilket vi har gjort. Vår ambition var att gå på djupet i vår studie 
och därför valde vi inte kvantitativa metoder, vilka handlar mer om bredden. Det fanns heller 
inte något underlag för att göra någon enkätundersökning med tanke på antalet anställda, då 
studien inte hade blivit generaliserbar.  
 
 

4.2 Val av litteratur 
 
Till att börja med sökte vi efter litteratur på Högskolan Kristianstads bibliotek och databaser, 
samt Lunds databas ELIN. Vi har även sökt efter relevant information och litteratur på internet 
via olika söksidor. Vi har även tagit del av liknande C- och D-uppsatser och sett på deras 
referenskällor efter litteratur som vi skulle kunna ta del av. Sökord vi använt oss av var bland 
annat motivation, turism, välmående, säsongsarbete, psykosocial arbetsmiljö, dykföretag, 
ledning, Thailand och multikulturell.    
 
 

4.3 Val av perspektiv 
 
Syftet med uppsatsen är att utifrån personalens perspektiv klargöra vad som motiverar 
personalen på Kon-Tiki och vad som bidrar till deras välmående på företaget. De anställda har 
olika förutsättningar och bakgrunder samt motiv till varför man valde att söka sig till just detta 
företag. Dessa faktorer har stor inverkan på deras arbetsmotivation och välmående, det är också 
just dessa faktorer som skiljer personalen åt och som gör att ledningen bör betrakta de olika 
med hänsyn till arbetsmotivation och välmående. Vi började med att dela in personalen i 
följande grupper; thailändare, utländska åretruntare samt säsongare, vilka alla är utländska. I 
analysen slog vi ihop utländska åretruntare och thailändare och därmed var grupperna vi 
analyserade åretruntare och säsongare.  
 
 
4.4 Tillvägagångssätt 
 
Vi inledde vår visit på Kon-Tiki genom att prata med chefen och managern, vilka sköter den 
dagliga verksamheten i företaget. När vi hade skapat oss en bättre uppfattning om hur det 
fungerade på företaget fortsatte vi med att träffa resten av personalen, samt genomförde 
observationer och intervjuer.  
 
 
 
4.4.1 Observationer 
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Genom observationer på företaget fick vi ta del av de anställdas arbetsuppgifter och rutiner. 
Bland annat var vi med ute på företagets dykbåt och snorklingsbåt och fick där se hur de jobbar 
ute på havet. Vi var även på kontoret och såg hur arbetet fungerade där, samt följde med 
chaufförerna för att se hur deras arbetsdagar kan se ut.  
 
Under observationerna hade vi med oss en lista med flera psykosociala arbetsmiljöfaktorer, 
vilka vi skulle försöka urskilja genom observationerna. Själva observationerna i sig själv gav oss 
dock ingen nödvändig information till studien och vi valde därför att inte ta med de, men tycker 
det är viktigt att nämna detta. Däremot skapade vi oss en uppfattning om företaget och de 
anställda fick en chans att lära känna oss och vänja sig vid vår närvaro, vilket har varit till fördel 
för oss under studiens gång.   
 
 
4.4.2 Intervjuer 
 
Vi har baserat intervjuerna på tjugofem faktorer vilka vi tog ut från den teoretiska 
referensramen och som författarna har framhävt som viktiga. De faktorer som arbetet grundar 
sig på är följande: Typ av verksamhet, arbetsuppgifter, schema, lön, träffa nya människor, 
omgivningen, förmåner, stimulerande arbete, möjlighet till personlig utveckling, arrangemang 
av aktiviteter för personalen, att få använda sina talanger och sin kunskap, att ha ansvar, 
möjlighet till inflytande, möjlighet för upplärning, möjlighet till professionell utveckling, att få 
feedback, väl fungerande kommunikation, att vara välinformerad, ett väl fungerande ledarskap, 
bra relation med ledningen, stöd från ledning, bra gemenskap, bra relation till medarbetarna, 
stöd från medarbetarna, fritid utanför arbetet samt möjlighet till inflytande. Utifrån dessa valde 
vi att skapa en halvstrukturerad intervjuguide med frågor om de olika faktorerna som grund (se 
bilaga 1). 
 
Kvale (1997) skriver att i en intervjuguide ska de ämnen som kommer att beröras och i vilken 
ordning de ska vara. För den halvstrukturerade varianten innehåller guiden även förslag på 
frågor som kommer tas upp under intervjun. Frågorna måste inte vara i en viss ordning vilket 
ger intervjupersonen en större frihet att svara på frågorna. Man kan också ställa följdfrågor på 
uttalanden som intervjupersonen sagt (Bryman 2002).   
 
Vi genomförde sju djupintervjuer varav tre personer var anställda på säsong och fyra personer 
arbetar året runt. Säsongarna är västerländska och även två av åretruntarna, medan två av 
åretruntarna är thailändare. Respondenterna bestod av en dykinstruktör, en divemaster och en 
snorkelguide vilka var säsongsanställda, samt två dykinstruktörer och två chaufförer som är 
anställda året runt. Vi har valt att inte presentera informanterna på ett mer utförligt sätt. Detta 
på grund av att vi vill minimera risken att man kan avslöja deras identiteter, då vi från början 
sagt till de anställda att materialet kommer att behandlas konfidentiellt. Det var också vikigt för 
de medverkande att få vara anonyma. Detta har vi gjort i enlighet med Vetenskapsrådets (2002) 
regler om konfidentialitet som menar att man inte skall lämna ut information som kan 
identifiera enskilda människor. Varje intervju tog mellan två och tre timmar. Intervjuerna 
skedde på olika platser beroende på när de hade tid och vilken plats som passade bäst för dem.  
 
Vi gick tillväga genom att en av oss huvudsakligen intervjuade och den andra skrev på en laptop 
som vi hade med oss. Båda fyllde in om man hade någon följdfråga eller något begrepp skulle 
förklaras mer ingående. Enligt Kvale (1997) kan en fråga inledas med en konkret situation och 
att man sedan ställer följdfrågor på det. Det gäller att man har ett intresse och kunskap om 
ämnet för att lyckas genomföra intervjuer med önskade resultat. Genom att ge exempel och 
beskriva situationer försökte vi komma fram till intressanta svar för att lyckas komma in på 
djupet.  
 
Vi höll intervjuerna på engelska och svenska beroende på vilket språk de behärskade och lättast 
förstod. Säsongarna intervjuades därför endast på svenska. De två åretruntarna vilka är 
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dykinstruktörer intervjuades på engelska och är det språk de föredrog att bli intervjuade på. 
Thailändarna intervjuade vi på engelska. Vi hade med oss översättningar av alla faktorer på 
thailändska och såg till att respondenterna förstod dessa genom att gå igenom varje faktor 
noggrant innan vi gick vidare med intervjufrågorna. Faktorerna fick vi översatta av en 
thailändare som har goda kunskaper i engelska och länge arbetat inom turismbranschen. För att 
försäkra oss om att översättningen var korrekt lät vi andra thailändare översätta de thailändska 
orden tillbaka till engelska, för att se att de var riktigt översatta. Även dessa har goda kunskaper 
i engelska och har arbetat inom turismbranschen i flera år. Dessa personer vill också vara 
anonyma, men är människor vi lärt känna under vistelsens gång vilka ville hjälpa oss. Vi lät 
intervjuerna ta den tid de behövde och tror att vi därför minimerat antalet felkällor i språkliga 
missförstånd.  
 
 
4.4.2.1 Urval av informanter 
 
Bryman (2002) skriver att det i kvalitativa intervjuer ofta är svårt att avgöra vilket urval som 
använts och hur många personer man bör intervjua. Ibland får man gissa sig till vilket urval som 
använts och hur detta har gått till. Vi intervjuade sju personer av tjugoen anställda och kände 
därefter att vi fått ut den information vi behövde. Vid urvalet såg vi till att få personer från olika 
yrkesgrupper inom kategorin säsong och försökte blanda kön och härkomst i så stor 
utsträckning som möjligt. Bland åretruntarna valde vi de som vi ansåg lämpa sig bäst till studien 
utifrån yrkeskategori och språkkunskaper. Vi valde alltså säsongare, thailändare och personer 
som är anställda året runt med västerländsk bakgrund. Eftersom säsongare var den största 
gruppen valde vi ut tre personer att intervjua medan vi i de andra två grupperna valde ut två av 
varje. Efter att vi genomfört intervjuerna ansåg vi oss ha tillräckligt med information för att gå 
vidare och analysera materialet och därför valde vi att stanna vid sju intervjuer. Vi satte senare 
ihop gruppen västerländska som är anställda året runt och thailändare eftersom de lever och 
bor i samma vardag i samma område med liknande förutsättningar, vilka därmed tillhör samma 
grupp.  
 
 

4.5 Analys metoder 
 
Vi har gjort en form av meningskoncentrering där vi hittat de centrala teman utifrån de faktorer 
vi satt upp innan vi genomförde intervjuerna, vilket överrensstämmer med 
meningskategorisering. Vi har där efter intervjuat genom att låta personen berätta sin historia 
utifrån dennes erfarenheter (Kvale 1997) från sitt arbete på Kon-Tiki.  
 
Analysen inledde vi med att renskriva intervjuerna och göra sammanfattningar på vad 
respondenterna svarat under varje fråga. Efter det delade vi in de 25 faktorerna och satte in dem 
i fem större grupper, vilka vi kallar faktorgrupper, och dessa är följande:  
 
 

1. Själva arbetet och arbetsplatsen: Typ av verksamhet, position/arbetsuppgifter, schema. 
 

2. Belöning/erkännande: Lön, träffa nya människor, omgivningen, förmåner, stimulerande 
arbete, möjlighet till personlig utveckling, arrangemang av aktiviteter för personalen.  

 
3. Egenkontroll/utveckling: Att få använda sig av sina talanger och sina kunskaper, att ha 

ansvar, möjlighet till inflytande, möjlighet till upplärning, möjlighet till professionell 
utveckling, ledig tid utanför arbetet.  

 
4. Ledarskap: Att få feedback från ledningen, Väl fungerande kommunikation inom 

företaget, att vara välinformerad, väl fungerande ledarskap, bra relation med ledningen 
och stöd från ledning 
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5. Medarbetare: Bra gemenskap, bra relation med medarbetarna, stöd från medarbetarna. 
 
 
Efter detta gick vi tillbaka till sammanfattningarna, tog ut och beskrev det som var relevant. Då 
något var värt att uppmärksammas extra tog vi ut citat från originalintervjuerna. Vi avslutade 
varje faktorgruppsdel med en diskussion där vi utgick från litteratur och syfte och analyserade 
det material vi tagit med från intervjuerna.  
 
 

4.6 Trovärdighet och äkthet     
 
Vi genomförde intervjuer med personal från olika länder. De som gjordes på engelska behövdes 
översättas till svenska och därför finns en risk att vår översättning inte överrensstämmer med 
vad respondenterna verkligen menade. Thailändarnas kunskaper i engelska var ibland 
bristfälliga, vilket försvårade intervjuerna ännu mer och därmed kan ha påverkat 
tillförlitligheten i studien. När vi genomförde intervjuerna kan vi ibland påverkat de genom att 
ställa frågorna med ett förväntat svar och då lett in de på fel spår. I Thailand är kulturen 
annorlunda än i Sverige med tanke på hur man förhåller sig till chefer och därför finns även en 
risk att thailändarna har svarat det de tror att vi vill höra. Vi valde att skriva in svaren direkt i 
dator och spelade inte in intervjuerna, vilket gör att vi inte i efterhand kan lyssna igenom och 
lägga märke till olika tonlägen eller pauser. Vi tror dock, trots dessa risker, att vi gjort vad vi kan 
för att minimera felkällor och anser därför att vår studie är tillförlitligt utifrån våra 
förutsättningar.  
 
Trovärdighet handlar enligt Bryman (2002) om vilken till vilken grad studien är tillförlitligt, 
överförbar, pålitligt samt vilken möjlighet som finns att styrka och konfirmera att man agerat på 
ett sätt där forskarna inte medvetet har påverkat studien. I vår studie har vi under intervjuerna 
diskuterat den aktuella situationen med respondenterna och på så sätt fått direkt respons om 
ifall våra upplevelser och antaganden stämmer med de anställdas upplevda verklighet. Studien 
är överförbar om man utför den igen under samma tidpunkt på säsongen och på ett liknande 
företag i liknande miljö. Däremot är studien känslig om man är där en annan tidpunkt då vi tror 
man kan få helt andra svar eftersom vi upplevt att motivation och välmående varierar över 
säsongen. För att studien skall vara pålitlig har vi bifogat i bilaga 1 de intervjuguider vi använt 
oss av så andra kan granska de kritiskt. När vi inledde studien gick vi in utan några 
förväntningar eller antaganden utan har låtit dem komma fram under studiens gång eftersom vi 
inte vill påverka respondenterna.  
 
Bryman (2002) menar att äkthet handlar om ifall man ger en rättvis bild av det man undersöker, 
samt om det har hjälpt till att de i kontexten förstår sig på varandra och sin egen sociala 
situation. Det handlar även om att studien ska hjälpa de som befinner sig i kontexten att 
förändra sin situation och skapar bättre möjligheter för de att vidta åtgärder. Vi har genomfört 
studien på en ort och ett samhälle som vi inte kände till och har varit objektiva i vår ansats. Vi 
har gett förslag på hur man kan förändra saker inom organisationen för att förbättra välmående 
och motivation hos de anställda (se bilaga 2).  
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5. Resultat och diskussion 
 

 
I detta kapitel presenterar vi resultatet av vår studie. Det baseras på sju genomförda 
djupintervjuer med anställda på Kon-Tiki. Vi börjar med att presentera resultatet av åretruntarnas 
intervjuer och därefter säsongarnas. Vi redovisar resultaten utifrån de fem faktorgrupperna och 
har valt att ha en diskussion efter varje faktorgrupp, då det ger en bättre överblick över studien 
och dess resultat. Sedan följer en jämförande diskussion och sammanfattning för båda 
arbetstagargrupperna. Kapitlet avslutas med slutsats och förslag på vidare forskning.  
 

 
 

5.1 Resultat av åretruntarnas intervjuer 
 
Vi börjar med att redovisa faktorgruppen själva arbetet och arbetsplatsen samt dess diskussion. 
Sedan följer resterande faktorgrupper belöning och erkännande, egenkontroll och utveckling, 
ledarskap och slutligen medarbetare med separata diskussioner. Intervjupersonernas namn är 
fiktiva och benämns enligt följande alias: John, Michael, Wasim och Radu.  
 
 
5.1.1 Själva arbetet och arbetsplatsen 
 
För John var det ett naturligt steg att stanna på företaget då han blev tillfrågad om det. Han är 
dykinstruktör och arbetar på Kon-Tiki för att kunna arbeta med dykning, vilket han behövde 
flytta utomlands för. Michael utbildade sig på plats och valde Kon-Tiki då de betalade bäst. Efter 
ett par säsongers arbete valde han att stanna året runt, då hans arbete hemma mest räckte till 
flygbiljetten fram och tillbaka till Ao Nang. För honom var det också viktigt med klimatet:   
 
”Jag ville dyka någonstans där det är varmt och Thailand var billigt att leva i.” 
 
Både John och Michael är i Thailand för dykningens skull eftersom det är dessa arbetsuppgifter 
som de är kvalificerade för. Det visar på att det främst är för dykningens skull som de har tagit 
sig till Thailand.  
 
För Wasim och Radu är schemat viktigt. Wasim säger:  
 
“Jag är alltid nöjd med schemat. Jag har fritid under dagtid när jag inte kör. Jag har det bättre än 
andra thailändare som jag känner. På det gamla arbetet jobbade jag 8-17 varje dag.” 
 
Radu är också nöjd med sitt schema och känner att han kan lägga upp dagarna lite som han vill 
och det finns inte någon som kontrollerar de anställda, vilket upplevs positivt. De sköter sitt 
arbete och tycker det är skönt med flexibiliteten. John och Michael arbetar även i bokningen, 
vilket kan vara ett problem ibland med tanke på schemaläggningen. John uttrycker sig enligt 
följande:  
 
”Man kan alltid förbättra schemat, men vet inte hur. Jag tror att det är bra med givna 
förutsättningar. Det är tråkigt att vara för mycket i bokningen istället för att dyka. Jag får dyka 
ungefär en femtedel av tiden just nu, men det borde vara att man får dyka hälften av arbetstiden. 
Tekniskt sett så borde inte [John och Michael] vara i bokningen eftersom det är många skandinaver 
som dyker. [En i bokningen] har varit viktig då hon också kan prata svenska och är anställd här för 
att arbeta i bokningen. Förra året provade vi med att alla anställda skulle cirkulera i bokningen, 
men alla kan inte sälja så det fungerade inte. Det har funnits tillfällen där Michael inte har kunna 
sälja på grund av språkskillnader. Vi är färre anställda än förra året.” 
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Michael tycker att man får vänja sig vid schemat eftersom de arbetar inom en servicesektor. Det 
är viktigt att de anställda får sin lediga dag vilket är något som John, Michael, Wasim och Radu 
upplever att de får. Dock vet de inte alltid vilken dag de får ledigt, utan får rätta sig efter hur 
efterfrågan ser ut för varje vecka.  
 
 
5.1.1.1 Diskussion 
 
Respondenterna har olika anledningar till att arbeta på Kon-Tiki, men den gemensamma 
anledningen är att skapa sig en trygghet genom att ha en kontinuerlig inkomst, i enligt med 
Håkansson (2005).  
 
Företaget lockade också av olika anledningar som exempelvis bra schema, möjligheter till 
dykning, bra lön och på grund av att man arbetat för Kon-Tiki på annan ort. När det gäller valet 
av företag är det viktigt med dykningen för Michael och John och att vara i ett varmt land, medan 
det för Wasim och Radu är viktigt att få jobba med turister och inom turismbranschen. Dykning 
är ett positivt arbete som ger stor frihet där man arbetar med kunder och på så sätt får direkt 
feedback.   
 
Att man är mycket färre anställda i år kan vara ett ekonomiskt beslut. Enligt Waldenström och 
Härenstam (2006) kan beslut endast baserade på ekonomi leda till en dålig arbetsmiljö. Då det 
finns för lite personal inom företaget som kan hjälpa till med alla arbetsuppgifter ställs det högre 
krav på närvaron av den nuvarande personalen.  
 
I enlighet med vad Karasek och Theorell (1990) beskriver när det gäller stor frihet har Radu och 
Wasim en stor frihet i sitt arbete och att ledningen litar på de gör att de får en mycket positivare 
arbetsmiljö. Själva arbetet och arbetsplatsen är viktiga faktorer för de som arbetar året runt på 
Kon-Tiki. Det finns både positiva och negativa inslag, men överlag får alla arbeta med vad de vill 
och trivs på sin arbetsplats. 
 
 
5.1.2 Belöning och erkännande 
 
Lönen är viktig för respondenterna och alla arbetar för att de skall ha pengar för att överleva. 
John menar följande:   
 
”Lönen är viktig var man än befinner sig, man måste ha pengar för att överleva. Man måste ha en 
helt OK lön. De som klagar mest över lönen är säsongsarbetarna. Det finns lite skillnad jämfört med 
när jag var säsongsarbetare, man måste tänka på att man till exempel har hyra hela året runt.” 
 
Wasim uttrycker sig istället på följande vis:  
 
”Först kollar man på omgivningen. Sedan kollar man på lönen. Lönen är viktig men inte jätteviktig. 
Man behöver lön för att klara sig. Jag betalar ingen hyra då jag äger landet. Betalar bara för mat, 
el och så vidare.” 
 
Utöver lönen finns det även andra förmåner, vilka Wasim och Radu tycker är viktiga fördelar, 
såsom att de får ta hem arbetsbilen och använda den privat. John tycker att bra förmåner på 
företaget är bra speciellt att de får betalda sjukdagar. Michael menar att förmåner inte är något 
viktigt:    
 
”Man får dyka gratis på lediga dagen. Vi får två gratis biljetter och rabatt i shopen. Spelar inte så 
mycket roll för mig med förmåner.”   
 
Det är ett stimulerande arbete anser John, Wasim och Radu framförallt när det kommer till att 
arbeta med kunderna, medan Michael arbetar för att kunna betala sina räkningar men även för 
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att ha möjligheten att stanna i Thailand. John, Wasim och Radu anser också att folk överlag på 
arbetet är stimulerade och att det bidrar till välmåendet och hög motivation. Michael tycker dock 
inte likadant utan menar följande om påståendet att folk har hög motivation: 
 
”Jag är förvånad, det beror på vilka som svarar. Jag tycker inte det verkar vara så. I början är alla 
mer motiverade men ju närmare slutet man kommer desto mer minskar motivationen.”  
 
John, Wasim och Radu tycker att de utvecklas personligen och lär sig förstå olika människor 
bättre medan Michael tycker att han inte lär sig något speciellt utan kanske möjligen då att han 
lär sig mer om den thailändska kulturen.  
 
Wasim och Radu tycker att man har nog med aktiviteter för de anställda medan John och 
Michael tycker att det kan vara positivt om man har fler och Michael uttrycker sig enligt följande:  
 
“Det skulle vara helt OK. De anställda måste visa mer motivation för att göra det. Ledarskapet har 
för mycket att göra[…]De anställda måste komma upp med en idé man kan genomföra.” 
 
 
5.1.2.1 Diskussion 
 
Som nämndes redan i förra diskussionen arbetar respondenterna för att ha en inkomst att 
överleva på. John tycker att säsongarna klagar mycket på lönen vilket kan upplevas som konstigt 
eftersom det inte överensstämmer med tidigare forskning. Enligt en studie av Gudmundson, 
Lundberg och Andersson (2001) genomförd i Åre var det de som var bofasta som hade större 
krav på lönen än de som arbetade säsong. Det kan bero på att lönesystem ser olika ut i Sverige 
och Thailand samt att minimilönerna skiljer sig åt. För de som inte är thailändare och arbetade 
året runt var lönen bidragande till att de kunde stanna i Thailand, vilket var vad de efterfrågade i 
första hand.  
 
En fördel som respondenterna ser är att man får betalda sjukdagar på företaget och det skapar i 
sig en större trygghet för de anställda. Detta är något som Maslow (1943) menar är en start för 
att kunna utvecklas som människa och på så sätt kunna växa in mer i sin roll som arbetstagare. 
Att man får köra och använda bilen privat ser thailändarna som en stor fördel och förmodligen 
också att de känner att ledningen litar på de. I övrigt är förmåner inte så viktiga för 
respondenterna och thailändarna tycker att de redan får mycket av företaget.  
 
Det är väldigt viktigt för respondenterna att arbeta med kunder. Man får feedback direkt och kan 
både lära ut och lära sig nya saker genom sina kunder. Att man får regelbunden feedback är 
enligt König (2007) en faktor som ökar motivationen hos de anställda och skapar en bättre 
atmosfär både för kunder och medarbetare. Man lär även sig att hantera många olika slags 
människor eftersom det på en turistort kommer kunder från hela världen.  
 
Motivationen är överlag hög på Kon-Tiki enligt de flesta av respondenterna men Michael 
påpekar att det mot slutet går väldigt snabbt ner vilket kan skapa problem när anställda inte vill 
göra mer än bara precis det som de anser att de borde göra. Enligt Miller, Walker och 
Drummond (2002) arbetar motiverade människor mycket hårdare. Så när motivationen går ner 
arbetar personer också sämre och gör bara det som är absolut nödvänligt. Det kan enligt 
Håkansson (2005) bero på att man inte känner någon meningsfullhet eller någon av de andra 
faktorer som påverkar ens motivation som börjar minska och då blir man också mindre 
motiverat gentemot sitt arbete.  
 
Det har under denna säsong inte blivit så många tillfällen att hitta på aktiviteter med de 
anställda på Kon-Tiki men det har också att göra med att de anställda måste bli mer involverade, 
visa större intresse och komma med egna förslag. Enligt Gardell (1977) kan en bra 
sammanhållning leda till arbetstillfredsställelse och därför är det viktigt att ledarskapet 
uppmanar till att sådana aktiviteter blir av.  
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Belöning och erkännande är en faktorgrupp som inte anses vara så viktig för respondenterna 
men det kan bero på att den fungerar bra och att de känner sig uppskattade. Vi tror också att de 
jämför sig en del med hur andra har det och då har de anställda på Kon-tiki överlag både bra 
belöningar och erkännande. Av den anledningen kan de uppfatta dessa faktorer som att de är 
bra samt påverkar välmående och motivationen positivt.  
 
  
5.1.3 Egenkontroll och utveckling 
 
John, Michael, Wasim och Radu tycker alla att de får använda sina talanger och kunskaper. Radu 
tycker att han får göra det han vill och vill inte ändra på det: 
 
”Ja det tycker jag och så kan jag lära mig mer vilket är bra för mig. Det är inte viktigt att vara på 
de andra platserna såsom bokning, snorklingbåten och andra ställen. Var på bokningen på förra 
dykcentret jag arbetat på och var på bokningen en dag här på Kon-Tiki, men det är inget för mig.” 
 
När det handlar om att ta ansvar tycker Wasim och Radu att de får ta tillräckligt med ansvar och 
tycker det är en bra balans. John och Michael har starkare åsikter angående ansvar på företaget:  
 
”Svår fråga. Man har mycket ansvar. Alla instruktörer är ansvariga för bokningen. Jag tror inte det 
är fel. Kanske inte njuter av att ta ansvar men accepterar det, det är en del av arbetet. Man är 
åretruntare, man var här förra året och är här nu. […]. [Chefen och Managern] ser oss lite olika. 
Man har blivit anklagad för att stå nära [Managern]. Ibland blir det hur kan vi åretruntare ta 
beslut och inte säsongarna. Ibland måste man fråga [Managern] och ibland svarar [Managern] 
varför frågar ni mig, ni kan ta beslut själva. Måste vara tydligare på vad man får besluta och inte. 
Hade behövts en mellanrank så man blir lite ”högre”. Har varit ett problem senaste åren att se 
skillnaden. På Cypern hade de CEO, Manager, huvud instruktör.” (John) 
 
”Ibland har vi inte nog med ansvar. Hade inte haft problem om jag fått mer – men vet inte om jag 
vill ha det. Om [Managern] inte är här så bestämmer jag. Är det stora beslut så måste jag fråga 
[Managern]. Hade velat kunna ta fler beslut själv men om han tar det så kommer andra vilja ta fler 
beslut och då vet man inte om det blir rätt. [...]. Jag känner att [Managern] litar på mig till 90 %. 
Det finns problem med att folk sagt att du inte bestämmer över mig och att vi har samma nivå trots 
att jag jobbat och bott här i 2 år och 3 säsonger. Jag tror det hade behövts en ledare till här. Den 
förra managern jobbade mest i bokningen och såg det som sitt jobb men [Managern] vill att man 
skall få dyka också. Jag får inte dyka lika mycket som [Managern] och det är konstigt. Det borde 
alltid finnas någon som kan ta beslut i shopen och bokningen. Det händer ibland att man inte kan 
svara kunder för att [Managern] är ute och dyker. Finns 4 dykcenter i koncernen nu så alla drar lite 
i [Chefens] tröja och vill att han skall vara där.” (Michael) 
 
Detta visar på att både John och Michael tar mycket ansvar men också skulle kunna ta mycket 
mer om det funnits en tydligare indelning. Båda två tycker att det borde finnas en ansvarig i 
bokningen hela tiden.  
 
När det gäller inflytande anser John, Michael, Wasim och Radu alla att de har mycket inflytande 
och att ledarskapet lyssnar på deras åsikter och att man blir behandlade lika. John tror dock att 
ledarskapet lyssnar lite mer på de som arbetar året runt och menar:  
 
”Ja, jag har rätt mycket. Har kommit med idéer som varit till fördel för Kon-Tiki. Jag tycker det är 
lagom med ansvar. Ja, [Chefen] lyssnar lite mer på åretruntarna eftersom de oftast vet vad de 
snackar om.” 
 
Wasim och Radu tycker att de får nog med träning och lärde sig av sina gamla kollegor. Wasim 
känner dock att en kurs i engelska hade varit till fördel: 
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“Engelska hade varit bra om man kunnat lära sig mer. Jag tror han skulle kunna få hjälp men vill 
inte fråga för mycket av företaget för jag tycker redan att vi får mycket. Under högsäsongen finns 
inte tid att sitta i klassrum för han har mycket med turister att göra. Det är gratis att lära sig 
själv.” 
 
Både John och Michael tycker att de har fått bra med upplärning. De tror båda att personalen 
behöver komma ner tidigare för upplärning och eventuellt att företaget betalar ut lön lite innan 
för att vara bättre förberedda inför när högsäsongen börjar. Alla fyra tycker att de kan få tag på 
information som behövs och kan alltid fråga managern eller chefen om de inte hittar det.  
 
Samtliga känner att de lär sig och utvecklas professionellt både av sina medarbetare och sina 
kunder. De känner även att de har ledig tid och kan släppa arbetet när de slutat för dagen. 
Michael känner att han arbetar länge på dagarna och använder den lediga dagen för att 
återhämta sig från hårt arbete.  
 
 
5.1.3.1 Diskussion 
 
Respondenterna tycker att de får använda sina kunskaper och talanger i sitt arbete. De tycker 
även att de får mycket inflytande på arbetsplatsen. De lär sig mycket från sina kollegor men även 
av sina kunder och skaffar sig på så vis mer kunskap. Detta är väldigt viktigt enligt Herzberg 
(1999) för att vara motiverad för att fortsätta göra ett bra arbete och kan leda till att en individ 
kan känna självförverkligande genom sin arbetsprestation.    
 
 John önskar att han kunde få lite mer information om företaget och hur utvecklingen fortskrider 
för Kon-Tiki. Detta i enlighet med Lundberg och Andersson (2001) vilka anser att det är viktigt 
att personalen har mycket information och vill arbeta för företagets mål och visioner.  
 
Respondenterna känner att de kan släppa taget från arbetet när de kommer hem och känner sig 
lediga. Ett problem under högsäsongen är att även om man har en ledig dag så används den för 
att återhämta sig från hårt arbete och är därför väldigt viktig men frågan är om man behöver 
mer ledig tid för att kunna njuta lite av livet också. Man får se upp så att en person inte blir 
utbränd och detta i enlighet med Herzbergs (1999) hygienfaktorer. 
 
Ett problem inom företaget är att ledarskapet ser annorlunda på säsong och åretruntanställda. 
Det upplevs som att man inte tar tillvara på åretruntarnas kompetens eftersom det inte finns 
någon tydlig fördelning av arbetsuppgifter. Det finns därför ett önskemål om att ha möjligheten 
att ta fler beslut själva och på så sätt göra organisationen mer effektiv.  
 
Det finns även önskemål om att det skall bli en ny beslutsordning där man tydligare delar upp 
vilka som ansvarar för vad och vad man har rätt att ta beslut om. Enligt Gudmundson, Lundberg 
& Andersson (2001) är ofta de som bor på orten en nyckelperson och har en beslutsfattande roll 
eftersom de har kompetensen och erfarenheten som behövs. Detta talar helt emot hur det 
fungerar på Kon-Tiki och därför är det viktigt att skapa en ordentlig beslutsordning. Time to dive 
(2007) skriver att det är viktigt för en manager att ha tydliga arbetskontrakt och 
arbetsbeskrivningar på dykcentret.  
 
Faktorn egenkontroll och utveckling är väldigt viktig. De arbetar i en industri där man har 
mycket kontakt med kunder och utvecklas ständigt som människa genom att få kontinuerlig 
feedback från både kunder och medarbetare. Egenkontroll och utveckling är mycket 
motiverande till varför man väljer att arbeta i denna bransch samt att den påverkar välmående 
beroende på hur man utvecklas.  
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5.1.4 Ledarskap 
 
Wasim säger att de får feedback från ledarskapet, både negativ och positiv. Radu säger att man 
får positiv feedback men ingen negativ. John berättar att man oftare får höra saker som går fel än 
som går rätt. Även att negativ feedback kommer direkt medan positiv brukar ta tid att komma 
fram. Michael säger att de får feedback på möten och säger även: 
 
“På PADI lär man sig att man trycker ner de men att man sen hjälper de upp igen” 
 
Kommunikationen fungerar ganska bra på företaget enligt John, Michael, Wasim och Radu. 
Wasim berättar att han kan använda sig av mobilkameran för att visa bilder på t.ex. vilken del av 
motorn som har havererat. John tycker att det kunde finnas mer allmän information till 
personalen angående hur allt går generellt på företaget och även de andra dykcentren i 
organisationen. John och Michael säger att thailändarna klagar mindre och det kan då uppstå 
problem ibland, men att det är så deras samhälle är uppbyggt. Thailändare undviker att klaga på 
saker de tycker är fel. Wasim tycker att de får information när de behöver och om man behöver 
extra information kan de gå till chefen och fråga. Radu tycker de får nog med information och vill 
bara ha information som rör hans arbete. Vill han veta mer ringer han till managern och frågar. 
Michael tycker att det finns möten när det behövs och att man ringer och frågar chefen eller 
managern om man behöver men information. John tycker att man får information men att det 
finns delar som kan förbättras:  
 
“90 % vissa saker tänker man inte på. T.ex. alla tar en vattenflaska. När 15 personer kommer och 
tar vatten så blir det problem med att de tar slut och att det inte finns till kunderna. Det är kopplat 
till kommunikationen att den också måste förbättras.” 
 
Detta är ett problem eftersom flaskorna som personalen tar är till för gäster och då är det inte 
alltid det finns vattenflaskor till gäster. Detta är ett problem vilket kan leda till att de som är 
ansvariga för att det skall finnas flaskor bli arga.  
 
John, Michael, Wasim och Radu är alla mycket nöjda med hur ledarskapet fungerar och de 
känner alla att de får gehör. De tycker även att man får stöd och att ledarskapet lyssnar och tar 
sig tid för dem. Michael tycker dock att det skulle vara bättre om man fick en ledare som alltid 
finns i bokningen för att det nu kan vara svårt att få tag i chefen och managern: 
 
”Mestadels. 90 % av tiden. 10 % av tiden kan det vara svårt att få tag på ledarskapet. Det borde 
alltid finnas någon som kan ta beslut. Problemet är att folk utnyttjar det och ställer frågor som inte 
är nödvändiga egentligen som man själv kan ta reda på. Jag känner att jag själv kan ta på mig 
ansvaret men att man borde få högre lön då också. [Managern] skulle behöva kunna ha en dag 
ledig utan att behöva höra från andra än [chefen] till exempel.” 
 
Det visar på att det ibland kan vara svårt att utföra sitt jobb eftersom det inte alltid finns någon 
på plats som kan ta de viktiga besluten. Michael kan tänka sig att ta mer ansvar på jobbet men 
med ansvar kommer också att man vill ha en högre lön. Företaget har expanderat snabbt och 
chefen är nu tvungen att befinna sig på fler platser och vara fler personer till mötes. Det är inget 
som uppfattas som ett problem av varken John, Michael, Wasim eller Radu. Michael tycker att 
det har blivit lite mindre fokus på personalen men har förståelse för att man var tvungen att 
expandera som man gjort.  
 
 
5.1.4.1 Diskussion 
 
Det går att fråga managern och chefen om man behöver information. De övriga respondenterna 
efterfrågade inte att få ta del av sådan information. Alla respondenter känner att de får gehör 
och att ledarskapet lyssnar på dem vilket är i enlighet med vad Miller, Walker och Drummond 
(2002) skriver angående hur ett ledarskap skall fungera. 
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Det blir problem ibland när man inte har någon som kan ta beslut i den löpande verksamheten 
på plats. Enligt Miller, Walker och Drummond (2002) skiljer sig efterfrågan från kunder från dag 
till dag och det gör att det ofta kommer upp oväntade saker och gör att ledarens tid inte räcker 
till. Det borde alltid finnas någon som kan ta beslut och detta ämne har även tagits upp i andra 
faktorgrupper och anses vara ett problem.  John och Michael tar gärna ansvar men det kräver 
också att man får en högre lön. Ett exempel på en situation där kommunikationen inte fungerar 
är då personalen tar drickflaskor som egentligen är för kunder. Detta är ett problem som kan 
skapa stor irritation i verksamheten och därför krävs det att en som har ansvar kan säga till om 
saker som inte fungerar som det borde. Det finns bara två personer i ledande position på den del 
av företaget som ligger i Ao Nang och i detta fall är det ett problem att man har över tjugo 
anställda att ta hand om.  
 
Att få feedback är också lidande då man får negativ i rätt stor utsträckning men mindre av den 
positiva. Den positiva feedbacken tar även längre tid att komma fram. König (2007) skriver att 
feedback finns för att man skall skapa ett bättre samarbete genom att man förstår varandra 
bättre. Företaget har expanderat snabbt och nu finns det bara en manager som är tillgänglig 
eftersom chefen har andra ställen att vara på. Det har skapat att det blivit mindre personalfokus 
på arbetsplatsen.  
 
Faktorn ledarskap verkar vara den faktor som påverkar respondenterna i störst utsträckning 
genom att den inte fungerar som den borde. Det har påverkat både motivationen och välmående 
negativt att man inte haft ett välfungerande ledarskap.  
 
 
5.1.5 Medarbetare 
 
Relationen mellan thailändarna är bra enligt Wasim och fungerar även bra med dykarna. Dock 
tycker han att den fungerar sämre med snorklingsguiderna: 
 
”[…]Lite galen relation med snorklingsguiderna. Vissa kommer för sent och är lata. Man kan prata 
med alla.” 
 
Radu berättar också att det finns anställda som är lata och inte hjälper till men tycker att det 
finns ett bra samarbete. Både Radu och Wasim tycker de får hjälp när det behövs. Michael och 
John tycker båda att relationen mellan medarbetarna fungerar bra. Michael påpekar dock att det 
kan finnas problem ibland:  
 
”[...]Socialt sett så jag är inte svensk så jag är någon av de andra. Jag tror att jag inte blir inbjuden 
för jag står nära [ledarskapet]. Kanske mer personal aktiviteter kan vara bra för att göra det 
bättre[…] det är jobbigt när folk säger att det inte är mitt jobb. De väntar sig ibland lite mer av de 
som jobbar året runt och det är jobbigt ibland. […] handlar mer ju längre säsongen fortlider att ta 
hand om endast sig själva.” 
 
Det Michael säger visar på att det kan finnas en bristande motivation ju längre säsongen 
fortskrider och man inte är lika hjälpsam mot varandra. Det bildas även grupper efter vilket 
modersmål man pratar.   
 
 
5.1.5.1 Diskussion 
 
Respondenterna anser att det finns ett väl fungerande samarbete mellan arbetstagarna på Kon-
Tiki. Om gemenskapen är bra och samarbetet fungerar kan det enligt Håkansson (2005) väga 
upp andra faktorer som är negativa och skapa en helt ok arbetsmiljö ändå.  
 
Det finns enligt Radu ett problem med att det finns en del arbetstagare som är lata och inte vill 
hjälpa till samt kommer för sent. Vilket diskuterades tidigare kan detta bero på bristande 
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motivation och att det i slutet bara blir minskad motivation ju närmare slutet på säsongen man 
kommer. Det finns även anställda som svarar med att ”det är inte mitt jobb” när man ber någon 
göra något. I turistbranschen krävs det oftast att man tycker om att hjälpa till när man arbetar 
med människor. Det gäller främst att hjälpa turisterna, men om de uppfattar att stämningen inte 
är bra blir det en minskad upplevd service (Goeldner & Ritchie 2009; Gudmundson, Lundberg 
och Andersson 2001).  
 
Ett problem som de som arbetar året runt har är att de blir anklagade för att stå för nära 
ledarskapet och har därför svårare att bekanta sig med dem som arbetar säsong. Gudmundson, 
Lundberg och Andersson (2001) kom i sin studie fram till att gemenskapen mellan 
säsongsarbetarna upplevdes vara väldigt stark och tillbringar mycket tid med varandra både 
utanför och på arbetstid. Därför är risken att åretruntpersonalen hamnar utanför. 
 
Faktorn medarbetare är väldigt viktig eftersom man kontinuerligt arbetar med dessa och det är 
viktigt att man hela tiden förstår att man upplever sin arbetsmiljö annorlunda. Där kan små 
problem bli stora väldigt lätt. Faktorn påverkar i stor grad välmående och motivationen för de 
anställda.  
 
 

5.2 Resultat av säsongarnas intervjuer 
 
Vi börjar med att redovisa faktorgruppen själva arbetet och arbetsplatsen samt dess diskussion. 
Sedan följer resterande faktorgrupper belöning och erkännande, egenkontroll och utveckling, 
ledarskap och slutligen medarbetare med separata diskussioner. Intervjupersonernas namn är 
fiktiva och benämns enligt följande alias: Ida, Jasmine och Gabriel.  
 
 
5.2.1 Själva arbetet och arbetsplatsen   
 
Anledningen till varför man sökte sig till just Thailand, Ao Nang och/eller Kon-Tiki skiljer sig 
något. Ida hade gjort kurser på Kon-Tiki och upplevde Ao Nang lagom stort. Som divemaster är 
det begränsat var man kan arbeta, men i Thailand finns denna möjlighet vilket gjorde att Ida 
sökte sig dit. Jasmine fick erbjudande om arbete som snorkelguide och tackade ja då möjligheten 
till dykning och arbete ombord på en båt lockade samt för att slippa vinterkylan och få personlig 
utveckling. Gabriel sökte till olika dykföretag, fick ett erbjudande från Kon-Tiki och valde de på 
grund av att de har ett gott rykte om sig. Det är viktigt att få arbeta som dykinstruktör och att 
dykningen är bra, menar han. Att de arbetar just som säsongare beror på att dykbranschen ser 
ut så, det är ett säsongsbaserat arbete beroende på destination. Ida säger följande:   
 
”Vill man jobba med dykning måste man söka sig någon annanstans. I Sverige kan man jobba 
under sommaren, men inte vintern. Här kan man jobba under vintern. Hade inte kunnat tänka mig 
att jobba under lågsäsong i Thailand, för det är regnperiod då.”  
 
Variation i arbetet upplevs vara viktigt, något som Gabriel tycker att de som dykinstruktörer har 
i sitt schema och uppskattar. Jasmine däremot önskar mer variation i arbetet, exempelvis att ha 
möjlighet att hålla i informationsmöten eller stå i bokningen om man vill. Dagarna är ofta långa 
men uppfattas inte som ett problem, däremot anser Gabriel att dagarna i bokningen är för långa 
och borde delas upp bland fler anställda och på kortare pass. Speciellt för de som nästan bara 
arbetar i bokningen, vilka inte har mycket till fritid med ett sådant schema. Schemafördelningen 
kan vara orättvis ibland menar även Ida: 
 
”Är man på lokaldyk så slutar man vid kl 13-14, är man på Phi Phi slutar man inte förrän vid kl 17-
18. Vissa får alla lugna dagar och vissa alla långa dagar. Jag hade velat att man kunde delat upp 
det jämnare. Vissa kan jobba 10 dagar i rad medan andra får ledigt efter tre dagar. När man 
jobbar långa dagar har man inte mycket till liv. Man hinner inte fixa med allt man vill fixa med som 
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att handla, kolla internet och annat. Man kommer hem, duschar, äter och så måste man in på 
dykshopen igen klockan nio på kvällen för att hämta in papper inför morgondagen.”  
 
Ida anser att yrkesgrupperna skulle kunna samarbeta mer om vissa har lite att göra, men menar 
också att det inte alltid är möjligt då utbildning krävs. Schemat har en tydlig inverkan på de 
anställdas motivation och välmående, vilket kan skapa en barriär mellan de olika 
yrkesgrupperna, men också mellan säsongarna och åretruntarna. Jasmine upplever att 
organiseringen av den också kan vara orättvist:  
 
“Jag tror att åretruntarna har mer att säga till om när det gäller schemat än säsongarna, å andra 
sidan är deras schema inte så bra heller. Nackdelen i så fall är att man själv inte kan påverka 
schemat som man kanske ville. Åretruntarna har i princip gjort sitt schema själva, medan vi måste 
leva med att andra gjort schemat åt oss.”  
 
De lediga dagarna bestäms utifrån schemat och efterfrågan av gäster, vilket gör att man ibland 
får räkna med att vara flexibel med sin lediga dag. De anställda får alltid en ledig dag i veckan, 
vilket respondenterna uppskattar, men precis som med arbetsdagarna kan även de lediga 
dagarna upplevas orättvist fördelade. Några kan utnyttja möjligheten till de, menar Ida:   
 
“Vissa tar sig mer ledigt än andra vilket Kon-Tiki borde ha mer koll på. ‘Det där får de sköta själva’, 
kan de tycka och att de inte orkar bry sig om vilka som tar sig frihet att vara lediga oftare, så länge 
kunderna är nöjda.”  
 
 
5.2.1.1 Diskussion 
 
Högsäsongen är en period då turismaktiviteterna är på toppnivå och en förutsättning för att 
kunna arbeta med dykning då det är säsongsbetonat, vilket i stor utsträckning påverkar 
kuststäder och sommarsporter (Gudmundson, Lundberg & Andersson 2001). Omgivningen är 
alltså en faktor som påverkar valet av destination och som lockar de att arbeta utomlands 
(Goeldner & Ritchie 2009), framförallt havet då det är en förutsättning för att kunna arbeta med 
dykning. Har man ett arbete som tilltalar den anställde skapar det arbetsmotivation, menar Ford 
(1969). Miller, Walker och Drummond (2002) anser att arbetet betyder mer än inkomst för 
individen idag och att man tycker det är viktigt att ha ett intressant jobb, vilket fallet är för de 
flesta säsongarna på Kon-Tiki. I enlighet med författarna stimulerar själva arbetsuppgifterna 
respondenterna då de får arbeta med deras stora intresse vilket bidrar till arbetsmotivation.  
 
Rimliga arbetsmängder är ett ytterligare kriterium för att man ska tycka att arbetet är intressant 
och bekräftande (Gedin-Erixon 1992). Organisationen av arbetet är man inte så nöjd med, då 
respondenterna anser att schemat skulle kunna vara mer rättvist och jämnare fördelat bland de 
anställda, vilket leder till missnöje till tider. Man upplever även att ledningen inte alltid sköter 
sitt arbete. Detta överensstämmer med Herzbergs (1999) två-faktor teori om hygienfaktorers 
negativa effekt. Ett oorganiserat eller orättvist arbete samt ledningens funktion har med 
företaget att göra och hör därmed till hygienfaktorerna. För att förebygga detta måste man 
avlägsna orsaken till otillfredsställelsen genom att ge individen motivationsfaktorer. Dock kan 
ledningen inte tillmötesgå personalen helt då säsongsarbete innebär långa arbetsveckor och 
arbetsdagar, men om de kan tillmötesgå personalen åtminstone till en viss del så minskar 
arbetsotillfredsställelsen. Dessutom bör de ta sitt ansvar som ledare och se till att arbetet är 
rättvist för alla anställda.  
 
Respondenterna nämner betydelsen av omväxling i arbetet. Hackman och Oldham (1976) menar 
att variation i arbetet kan göra det mer intressant och meningsfullt. Känslan av meningsfullhet 
är ett steg på vägen till ett bra arbete, menar Karasek och Theorell (1990). Dykinstruktörerna 
verkar vara mer nöjda med arbetsupplägget än vad divemasters och snorkelguiderna är. 
Gemensamt för alla tre är dock att de tycker att det är viktigt med variation i arbetet.  
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5.2.2 Belöning och erkännande 
                
Man antar att säsongare inte anser att lönen är så viktig, bara man klarar sig, och att de istället 
arbetar för upplevelsens, erfarenhetens och intressets skull. Ida håller med om detta då denne 
menar att lönen inte styr jobbet, utan att man arbetar för dykningens skull. För Gabriel däremot 
är lönen viktig: 
 
”Som instruktör med erfarenhet kan man förhandla lite och man kan ha många olika 
jobberbjudanden att välja mellan. Då är det ofta en lönefråga. Men som nu när jag ska till 
Indonesien så är inte lönen lika bra eller lika viktig. Det är mer för upplevelsens skull och för att det 
är bra dykning. Man kommer ju hem någon gång och då vill man ju ha pengar på banken. När jag 
åkte hemifrån första gången var inte lönen lika viktig, då var det ju för upplevelsens skull. För att 
det var kul. Men nu är det viktigare och är mer som ett vanligt jobb.”  
 
Alla tre respondenter anser att lönesystemet är orättvist på Kon-Tiki, då det skiljer sig en hel del 
i lön mellan personalen som är snorkelguider och divemasters. Dessutom ges inte ersättning då 
man har mer ansvar. Dessa faktorer gör att lönestrukturen ifrågasätts av personalen. Något 
bonussystem existerar inte på Kon-Tiki i dagsläget trots att man hade blivit lovad ett, detta på 
grund av att man inte hittat ett passande system för det till den aktuella säsongen. Ida och 
Gabriel menar att någon form av bonussystem behövs för att motivera personalen, vilket också 
företaget skulle tjäna på eftersom det gör att personalen anstränger sig mer för att sälja: 
 
”Med bonusen hade man kanske varit mer på att sälja mer turer och så vidare, det hade känts mer 
motiverande då. Som det känns nu skulle man kunna skita i det, för man får ju inget av det ändå. 
Varför ge extra när man ändå inte får någonting tillbaka?” 
 
Säsongarna är inte speciellt nöjda med förmånerna på Kon-Tiki. Mot slutet av högsäsongen gav 
ledningen personalen några fribiljetter och rabatt på turer till deras vänner. Alla tre tycker att 
det var positivt, men att de gavs för sent och upplevdes som plåster på såren för att de inte fick 
bonussystem som de hade blivit lovade. De menar att Kon-Tiki är ett bra företag, men att det 
finns en del saker att förbättra. Utrustningen är dyr och används på fritiden men också under 
arbetstid, men personalen får inte speciellt mycket i rabatt då delar behöver bytas ut trots att de 
behöver delarna för att kunna arbeta. Dessutom är kursrabatterna låga. Jasmine säger:  
 
”Jag kan tycka att man inte bör göra business på sina anställda när de vill göra kurser, för det är ju 
utveckling. Man borde få det till inköpspris. Jag tycker att det borde vara mer än tio, tjugo procent i 
rabatt. Som med fenorna t.ex. så vet de ju om att man använder grejerna på jobbet och då borde 
man ha fått mer i rabatt, som man gör i Sverige ibland där man betalar inköpspris plus momsen. 
Och speciellt då de vet att det är billigare på andra ställen än här. Det att man får biljetter är ju 
inget som gynnar mig utan det är ju goodwill.” 
 
Ida säger att förmånerna är sämre i jämförelse med föregående år samt att lönen var högre då 
och att bonussystem fanns: 
 
”Det är pengar rätt in i fickan på Kon-Tiki. Jag vet att folk allmänt är sura över att Kon-Tiki tjänar 
pengar på personalen.”  
 
Gabriel menar att motivationen att komma tillbaka nästa säsong sjunker och att man som 
personal behöver ha förmåner, då de bidrar till välmående och ökar trivseln på arbetsplatsen. 
Reseledarna har dessutom mer i rabatt än de anställda, vilket är oförståeligt och något som alla 
irriterar sig på menar han. Respondenterna anser att mer energi läggs på de yttre relationerna 
än de inre. På aktiviteter som anordnats för personalen har alltid reseledarna varit med på och 
de undrar varför man inte också kan ha aktiviteter med bara Kon-Tiki personalen. Ida tycker det 
vore kul med fler personalaktiviteter för Kon-Tiki då det är en fin gest från företagets sida.   
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”Det känns som att vi har de för reseledarnas skull. Inget illa mot de men det är ju mer som att vi 
ska ställa in oss hos de, vara trevliga och fjäska för de. Inget uttalat att det är så men känns så.” 
(Gabriel) 
 
”Det känns som att man ska smöra för reseledarna och det känns fel. Det har uppmanats att man 
skall ta lite bättre hand om folk om de är reseledare.” (Ida) 
 
”Det känns mer som att man är där på uppdrag av Kon-Tiki. Det kanske inte är så men det känns 
så. Känns inte skoj.” (Jasmine) 
 
 
5.2.2.1 Diskussion 
 
Några av de faktorer som påverkar arbetstagarnas upplevelser av företaget och arbetet är 
löneformen och ledningen (Gardell 1977). Dessa hör till hygienfaktorerna, vilka skapar missnöje 
och till följd reducerar motivationen hos arbetstagarna (Herzberg 1999) och måste därför vara 
godtagbara för att arbetet ska bedömas vara tillfredsställande (Håkansson 2005; Eppner & 
Nelander 1981). Ett steg till en positiv arbetsklimat är därför att belöna personalen efter sina 
prestationer (Miller, Walker & Drummond 2002). Förmåner fungerar som extra belöningar för 
personalen och visar tecken på uppskattning. Upplevs dessa som snåla och få så sjunker 
välmåendet hos de anställda (Karasek & Theorell 1990), vilket är fallet för säsongarna. 
Erkännande hör enligt Herzberg (1999) till motivationsfaktorerna, vilka tillfredsställer 
individens behov och leder till positiva arbetsattityder. I detta fall känner de sig dock inte 
speciellt uppskattade, vilket istället bör minska motivationen hos den anställde. Här ser man 
tydligt betydelsen av lön och förmåner på personalens motivation och välmående. 
Respondenterna upplever inte att de får en rättvis ersättning för sin prestation och saknar 
möjligheten till bonus. Kan Kon-Tiki bemöta dessa önskemål får de en mycket mer motiverad 
personal, vilket skapar glädje och effektivitet och är en vinst för alla inblandade.  
 
 
5.2.3 Egenkontroll och utveckling 
 
Säsongarna tycker generellt att det är ganska viktigt att ha ansvar på arbetsplatsen och tycker 
att de ofta får ha det på Kon-Tiki, vilket upplevs positivt, förutsatt att det är ansvar man har tagit 
på sig. Ida menar: 
 
”[…]Jag har inget emot att få ansvar, men vill få ersättning för det jag gör och bli tillfrågad om det.”  
Läggs ansvaret på en utan att ha blivit tillfrågad upplevs det negativt, då man inte ska behöva 
göra andras jobb. Dessutom ska man få ersättning för det. Jasmine skulle vilja ha mer ansvar, 
Gabriel tycker att ansvar är något man måste ha för att arbetet ska vara stimulerande, medan Ida 
känner att mycket ansvar läggs på denne utan att ens ha blivit tillfrågad om det och utan 
ersättning. Det kan bero på att arbetskamrater inte gör det de ska göra då de förlitar sig på att 
den båtansvarige ska sköta allt, eller att ledningen gett denne ansvar som båtansvarig, vilket 
händer regelbundet.  
 
Generellt anses inflytande vara viktigt både för välmåendet och motivationen bland säsongarna, 
men på Kon-Tiki upplever man att man lite drygt ibland har det. Gabriel tycker att personalen 
kan ha ganska bra med inflytande och då speciellt över de egna arbetsuppgifternas upplägg, 
vilket upplevs positivt. Ida håller med men skulle önska att de hade mer inflytande:  
 
”Skulle önska att man hade lite mer inflytande, exempelvis behövde vi fler flytvästar. Nu i slutet av 
säsongen fick vi det, men det hade underlättat vårt jobb mycket. Så fort det handlar om pengar 
känns det som att de inte vill. Tror de köpte in de nu för att de kanske har mer pengar nu.”  
 
Pengafrågan återkommer flera gånger under intervjuernas gång och man upplever att det är ett 
bekymmer, vilket märks tydligt. Jasmine vet inte om hon anser sig ha inflytande men hoppas att 
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ledningen lyssnar på de anställda och att de tar till sig informationen de får inför nästa säsong. 
Hon hade önskat att hon hade kunnat påverka lönen, vilket inte var möjligt. Två av 
respondenterna skulle önska att de hade mer inflytande över möjligheten till ny kunskap och 
utveckling via Kon-Tiki. Gabriel anser sig inte alls utvecklas genom Kon-Tiki då han gör samma 
kurser hela tiden och vill gärna göra mer specialkurser, vilket han inte får. Han menar att 
fördelningen av dessa kurser är väldigt ojämn och att Kon-Tiki borde dela med sig mer av de till 
personalen för att få de att göra någonting nytt. Man lär sig mycket av erfarenhet och av sina 
kollegor och utvecklas professionellt på det sättet istället, menar respondenterna. Även av 
kunderna då man är olika som personer, säger Gabriel. Kurser och information som har med 
dykbranschen och arbetsuppgifterna att göra ger möjlighet för professionell utveckling och ses 
positivt av respondenterna. Jasmine behövde gå kurser för att kunna utföra sitt arbete, vilka hon 
betalade själv. Hon fick lite rabatt på kurserna men vet att de var gratis under föregående år och 
anser att det borde varit gratis även i år:  
 
”Det känns som om att de ska tjäna på oss, det de förlorat under förra året.”  
 
Vi frågade om personalen har möjlighet att få extra yrkesinformation eller utbildning av Kon-
Tiki om man känner att man behöver det. Jasmine har inte haft behov för det och vet inte om 
möjligheten finns om hon skulle vilja ha mer. Ida och Gabriel skulle vilja göra fler kurser och 
utvecklas mer, men menar att inte möjligheter eller tid finns för detta om det inte är någonting 
man absolut måste kunna. Ida menar att ledningen inte trycker speciellt mycket på utveckling: 
 
”Det gör ju liksom att man utvecklas i jobbet vilket är viktigt för mig. En informationskväll skulle 
fungera för mig, bara en sån grej. Det är kul att veta mer och kunna berätta om det för gästerna. 
Vore bra att få mer utbildning i hur man hittar korallreven, vad som är dåligt och vad man kan 
göra för att hjälpa. Foldrar att läsa i t.ex. Nån som kan det som man kan fråga.”  
 
Man kan utvecklas mycket i större destinationer där det finns fler instruktörer vilka kan hålla i 
kurser, menar Gabriel. Han tycker att man bör få kurser som genomförs under arbetstid gratis: 
 
”Jag hjälper gärna till att göra en sån kurs gratis till exempel.” 
 
Ida tycker att hon utvecklas även som person genom arbetet, att det hänger ihop. Den 
professionella utvecklingen går hand i hand med den personliga. Jasmine utvecklas i samarbete 
med andra och genom kontakten med gästerna. Fridykning gör att hon känner sig säkrare i 
vattnet, vilket innebär utveckling och att hon mår lite bättre. Gabriel anser som sagt inte att Kon-
Tiki hjälper honom att utvecklas, men säger sig utvecklas av erfarenhet, sina kollegor och 
kunder.  
 
 
5.2.3.1 Diskussion 
 
Ansvar är en medverkande faktor till arbetstillfredsställelse och kan leda till en positiv 
arbetsattityd. Det ingår i motivationsfaktorerna och kan således skapa arbetsmotivation, menar 
Herzberg (1999). Upplevs däremot ansvar som något negativt, vilket respondenterna gör då den 
är påtvingad och ersättningslös, bör det enligt två-faktor teorin istället leda till en motsatt effekt 
vilket är otillfredsställelse och låg motivationsnivå. Så känner de i dagsläget, vilket är något som 
ledningen kan påverka. Finns bestämmelser om hur ansvar ska hanteras och i vilken 
utsträckning personalen har möjlighet till ansvar skulle det underlätta mycket både för 
personalen och Kon-Tiki, då det kan minska missnöje och missförstånd samt skapa en bättre 
relation mellan ledningen och arbetstagarna.  
 
Ges möjligheter till inflytande på arbetsplatsen bidrar det till nöjda medarbetare och motivation 
(Håkansson 2005). Möjligheten att själv bestämma och påverka de egna procedurerna i arbetet 
för att kunna genomföra sina arbetsuppgifter innebär enligt Hackman och Oldham (1976) att 
man har autonomi. Autonomi påverkar hur man upplever sitt eget ansvar för resultatet av sitt 
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arbete och kan leda till hög arbetstillfredsställelse. Tydliggörs personalens möjligheter till 
inflytande skapar det klarare arbetsroller, vilket respondenterna önskar. Det är något som Kon-
Tiki skulle kunna diskutera och bestämma inför kommande säsong för att minimera eventuella 
missnöjen i framtiden. 
 
Håkansson (2005) menar att möjligheter till professionell utveckling är en av faktorerna som 
håller arbetstagarna motiverade och tillfredsställda på arbetsplatsen. Herzberg (1999) 
instämmer i detta som menar att faktorer som relaterar till arbetsuppgifterna har en positiv 
inverkan på individen i arbetet. Människor med stort behov av att utvecklas har ett större 
intresse av ett arbete med mycket motivationspotential menar Hackman och Oldham (1976). 
Ledningen på Kon-Tiki bör prata med personalen om vilken utveckling de önskar att göra samt 
förklara vilka möjligheter de har till detta. Om fördelningen av kurser är orättvis bör detta 
diskuteras för att minska eventuella missförstånd, en öppen kommunikation är viktigt- 
 
 
5.2.4 Ledarskap 
 
Respondenterna anser att positiv feedback inte ges särskilt ofta på Kon-Tiki och upplever att det 
glöms bort. Jasmine anser att man får be om den och att den inte kommer naturligt, men har 
samtidigt inte fått speciellt negativ feedback heller. Feedback kommer spontant men inte så ofta, 
menar Ida. Managern frågar mest hur det har gått men ger ingen feedback på svaret eller arbetet 
man gjort. Hon anser att det är viktigt med feedback och att det är kul om ledningen uppskattar 
ens arbete, men att gästernas feedback är viktigare då det är av de man får veta om man gjort ett 
bra arbete eller inte. Gabriel har fått något av positiv feedback och tycker det är positivt att få 
negativ feedback då man får förklarat vad som kan göras bättre nästa gång. Lite mer positiv 
feedback vore bra för att hålla oss motiverade, speciellt då vi inte får bonus menar han:  
 
”Även om man inte får det i pengar betyder en klapp på axeln mycket, man blir motiverad och 
känner att de uppskattar det man gör.” 
 
Säsongarna anser att kommunikationen inte fungerar speciellt bra och att de är välinformerade 
endast ibland. Detta på grund av att man inte får veta vad som händer, informationen inte alltid 
når fram och då de därför plötsligt kan överraskas av något som man inte visste om. Jasmine 
anser att oklara roller är en del i detta, då man inte alltid vet vem som bestämmer om olika 
saker. Ida menar att kommunikationen inte alltid fungerar då något behöver lagas eller beställas, 
vilket beror på att informationen inte alltid kommer fram eller att någon inte anser att det är 
deras ansvar att meddela om eller att ordna. Det kan finnas språkhinder mellan de och 
thailändarna ibland, vilka också kan handla om kulturskillnader, men man upplever inte detta 
vara något större problem. Informationen fås genom möten, lappar i bokningen och 
djungeltrumman. Möten anses vara värdefulla, möten med relevant information och information 
som får de anställda att känna sig delaktiga på arbetsplatsen. Jasmine menar:  
  
”En del tycker att det är jobbigt med möten men man behöver ju inte göra det så stort. Där tycker 
alla olika. Har man slutat tidigt kan man tycka att det är bökigt att åka in på ett möte.” 
  
Förutom via lappar i bokningen och kollegorna finns ingen plats där de anställda själva kan ta 
reda på information. Anslagstavla, veckomöten och protokoll från möten ges som förslag till att 
förbättra informationen på Kon-Tiki. Gabriel säger:  
 
”Vi är ganska välinformerade som jobbar i bokningen. Det är svårare för de på båtarna, vilka man 
måste berätta saker för men kan glömma att göra det. En enkel sak är att skriva ett SMS som man 
kan skicka runt till alla, då får ju alla det. Eller skicka ett mail, det är ju bara att skriva några rader 
och skicka till alla. Såna småsaker. Det är ingenting jag går och tänker på, att vi skulle ha dålig 
information. På en arbetsplats hade vi månadsbrev i samband med lönen med information om hur 
det hade gått, om ändringar, vad vi gjort bra och annat. Det tycker jag är skitbra.”  
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Väl fungerande ledarskap anses generellt vara viktigt, men de upplever att ledarskapet bara 
fungerar bra ibland på Kon-Tiki. Jasmine menar att kompetensen inte är fördelad på rätt sätt och 
att personalen kunde blivit tillfrågad om vilka andra arbetsuppgifter de kan tänka sig att göra. 
Löner, förmåner, är inte genomtänkta och man borde tagit hänsyn till vad andra dykshopar tar 
för priser för dykturer och utrustning istället för att ha högre priser än andra. Gabriel anser att 
ledarskapet fungerar dåligt. Kon-Tiki är ett stort företag och att det är mycket att hålla reda på, 
men att det är skillnad på utbildade chefer och icke-utbildade chefer. Managern är inte utbildad, 
vilket anses vara en brist från ledningens sida. Han tycker att chefen är bra men väldigt 
upptagen på kontoret och på annat håll och att managern inte har de egenskaper han förväntar 
sig att en manager ska ha: 
 
”Det är mycket som ska skötas på Kon-Tiki med pengar, båtar, hålla personal glad och så vidare. 
Utbildning vore bra, eller erfarenhet som ledare. [Chefen] är bra. Jag ser honom inte så ofta, han är 
inte involverad i vårt men hör att han säger till [Managern] om saker. Han har tydliga åsikter om 
hur han vill ha det, men det han säger verkar stanna hos henne. Det blir liksom inget av det.”  
 
Respondenterna anser att managern har vissa bra kvalitéer men att hon har fått för mycket 
ansvar på en gång och för tidigt, vilket gör att hon ofta upplevs stressad och upptagen. Managern 
kan inte fokusera på det hon vill, menar Jasmine, och kanske fick för lite stöd från chefen då hon 
blev manager och hade önskat se mer ledarskap av chefen. Det känns också osäkert ifall någon 
av personalen bestämmer mer än vissa andra. Detta går ut över personalen och respondenterna 
anser att någon i bokningen bör ges mer ansvar för att underlätta managerns arbete. De tycker 
att managern är svårtillgänglig och att hon inte har så mycket tid för personalen, vilket de 
samtidigt har förståelse för då hon har mycket att göra. Är hon upptagen får de vänta, annars 
kan de prata med henne. Jasmine säger att det känns som att det blir en stor sak av det om man 
ringer managern och bokar in ett möte för att få prata med henne. Känner att denne kan prata 
med chefen om inte managern är inne, men vill inte störa honom i onödan. En god 
ledaregenskap är när man kan prioritera vissa saker och att ta tio minuter med personalen:  
 
”Vi får sitta och vänta under möten då [Managerns] telefon ringer eller då hon ska fixa med grejer. 
Då tar ju mötena längre tid och man känner att man liksom stör. Hon ger såna signaler och jag 
tycker att det är lite respektlöst att inte respektera vår tid. Vill hon att vi ska sitta där under mötet 
så borde hon ju också ta sig den tiden för oss.”  
 
Ida känner att ledningens beslut i samband med den ekonomiska situationen kan gå ut över 
hennes arbete. Exempelvis ska det vara fyra gäster per divemaster, men sex gäster kan istället 
bokas in vilket gör arbetet svårare: 
 
”Men jag kan inte säga nej, de bokar in gäster och sen ska det vara så. Pengarna styr lätt vilka 
beslut som tas och det kan göra så det blir sämre säkerhet. Pengafrågan har varit i fokus för 
mycket denna säsong. Det är för lite utrustning och för lite personal på båten. Man känner sig inte 
så bra som anställd på Kon-Tiki när pengarna kommer i fokus, det blir dåligt stämning då.” 
 
Säsongarna tycker att stöd från ledarskapet är viktigt generellt, men att det inte alltid fungerar 
bra på Kon-Tiki. Ida har aldrig behövt stöd från ledningen, men känner att hon kan få det om det 
skulle behövas. Gabriel har heller inget behov av stöd från ledningen och menar att han hört från 
kollegor att de inte fått den hjälp de behövt, såsom tips och råd. Känner att man kan få mycket 
hjälp av personal med mycket erfarenhet, men att hjälpen en del behöver från ledningen inte 
finns. Jasmine känner att hon har stöd från ledningen och att de uppskattar henne och arbetet. 
Hon upplever att de lyssnar på henne och har respekt för henne trots att de kanske inte alltid 
kan göra något åt saken.  
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5.2.4.1 Diskussion 
 
Har man feedback som ett behov och får detta behov tillfredsställt så ökar det motivationen 
(Håkansson 2005). Miller, Walker och Drummond (2002) menar att de anställda gärna vill veta 
hur de klarar sig på arbetet. Många ledare tar sig dock inte tid till beröm och kanske inte heller 
förstår betydelsen av det, trots att det är en enkel sak att göra och ofta uppskattas av de 
anställda. Hackman och Oldham (1976) menar att feedback kan vara ett kännetecken för ett 
arbete som är bra och motiverande. Det finns inga enkla svar på hur man bör ge feedback till 
sina anställda eller i vilka lägen, men är något man kan diskutera inom ledningen med 
verksamhetens policy, värderingar och andra bestämmelser som utgångspunkt (König 2007). 
Respondenterna kanske inte har behov för regelbunden positiv feedback, men anser att de 
borde få det lite oftare än vad de gör i dagsläget och att det då bör komma naturligt. Något som 
ledningen kan behöva arbeta på. Karasek och Theorell (1990) menar att bra förutsägbarhet är 
en faktor på vägen till ett bra arbete, vilket innebär att man får relevant information om 
kommande ändringar inom verksamheten. Informationen är en viktig del av personalens 
motivation, men i dagsläget får den säsongarna att känna utanförskap. Kan man förbättra 
informationsspridningen känner personalen sig mer involverade och uppskattade vilket skulle 
öka deras välmående men också motivationen gentemot arbetet och Kon-Tiki.  
 
En av arbetstagarens förväntningar på ledaren (Miller, Walker & Drummond 2002) är att 
kommunikationen mellan de ska fungera. Inom företag är det väldigt viktigt att budskap inte 
missförstås då det kan skapa problem både för verksamheten och dess anställda. Kon-Tiki har 
mycket att göra under högsäsongen, vilket kan ha negativ effekt på kommunikationen. Tar man 
sig däremot lite mer tid för varandra och har en öppen kommunikation kan det minska 
missförstånd och irritation. 
 
På Kon-Tiki består personalen av mångfald och det är då viktigt som ledare att vara medveten 
om kulturers stora inflytande på individers beteenden och kommunikation. Har ledaren 
kunskaper om interkulturella samspel och om kommunikationsstilar i olika kulturella grupper 
har denne bättre förutsättningar att hantera sitt arbete och motivera personalen att nå 
företagsmålen (Miller, Walker & Drummond 2002). Enligt respondenterna upplevs dock inte 
kulturen vara något större problem, vilket är positivt.  
 
Otydliga roller är en av flera riskfaktorer som finns i den psykosociala arbetsmiljön och därför 
bör uppmärksammas (Arbetsmiljöverket 2008). Ledningen har en inverkande faktor för en 
individs uppfattning om tillfredsställelse och otillfredsställelse på arbetsplatsen (Gardell 1977). 
Herzberg (1999) anser däremot att ledningen är en faktor för otillfredsställdhet på arbetet, en 
hygienfaktor. Arbetstagare har många förväntningar på ledaren, uppfylls dessa och personalen 
accepterar chefens auktoritet, kan det skapa en positiv relation mellan de (Miller, Walker & 
Drummond 2002). Kan ledningen tillsammans bestämma vem som har vilken grad av ansvar och 
för vad, kan dessa roller förtydligas för personalen vilket skulle underlätta arbetsvardagen.  
 
Inom säsongsbetonade verksamheter är tidsbrist och oförutsägbarhet vanliga faktorer (Miller, 
Walker & Drummond 2002). Därför är det viktigt att lära sig att hantera den stora efterfrågan 
verksamheten har och hitta ett sätt att visa uppskattning och ta sig tid till personalen trots 
stressen. Högsäsongen pågår under en hyfsat lång period varför det är viktigt att ledarskapet 
och gemenskapen fungerar bra.   
 
En stor arbetsmängd ses som en riskfaktor för personalens hälsa och bör därför 
uppmärksammas på arbetsplatsen (Arbetsmiljöverket 2008). Ju större kontroll man upplever 
sig att ha desto högre krav kan man hantera utan att det påverkar en negativt (Karasek & 
Theorell 1990). Upplever individen att denne har ett väl fungerande socialt stöd kan 
stressupplevelsen mildras och individen kan hantera stressiga situationer på ett bättre sätt. Ida 
nämnde att det har bokats in fler gäster än maxgränsen på hennes dykturer, vilket försvårar 
hennes arbete. I denna situation hamnar respondenten i spända arbeten enligt krav-kontroll 
modellen, vilket innebär höga psykiska krav och låga kontrollmöjligheter. Har en individ för 
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höga krav på sig och lite kontrollmöjligheter över arbetssituationen kan det leda till negativ 
stress och ohälsa (Karasek & Theorell 1990). Studier visar även att arbetsledaren är den 
viktigaste personen som kan påverka en anställd arbetsnöjdhet. Men då det är arbetsledaren 
som tagit beslutet att överskrida maxgränsen för antalet gäster per divemaster, kan man fråga 
sig hur den anställde då ska förhålla sig till arbetsledarens beslut. Att ibland överskrida 
gränserna en sak, men då det görs på personalens bekostnad är det inte ok. Där måste man ta 
hänsyn till personalens välmående och kommunicera innan sådana beslut tas utan den 
drabbades vetskap.  
 
Ett fungerande stöd från både kollegor och ledningen är viktigt och ett led på vägen mot ett bra 
arbete (Karasek & Theorell 1990). Behovet av stöd från ledningen varierade bland 
respondenterna, men oavsett vad man anser om stöd är det viktigt att åtminstone veta att man 
har stöd från sin ledning.  
 
 
5.2.5 Medarbetare 
 
Många av säsongarna umgås med varandra på fritiden. Respondenterna tycker att relationen 
med medarbetarna fungerar bra, speciellt de man arbetar tillsammans med. De upplever att de 
får stöd från sina kollegor och att de ställer upp på varandra. Av den thailändska personalen är 
framförallt chaufförerna populära. De har personlighet, upplevs roliga och är hjälpsamma. De är 
väldigt värdefulla då de har kontakt med båtpersonalen vilka inte kan så bra engelska. Jasmine 
anser inte att man kan skämta med thailändarna på samma sätt som man kan med svenskarna 
och att man oftare måste ha ett leende på läpparna. Säger man något men inte ler kan det 
uppfattas negativt. Hon har lite bekymmer med en thailändsk kollega som verkar misstolka 
respondenten en del, hon vet inte om det beror på kulturen eller om det är personligheterna 
som skapar dessa situationer. Ida kan ibland tycka att det är svårt att avgöra var gränsen mellan 
vänskap och kollega går under arbetstid och det kan därför vara svårt att säga ifrån. Denne 
umgås med säsongarna, däremot inte med åretruntarna men har inga problem med de och ser 
de som kunskapskällor och litar på deras åsikter angående dykningsområdet.  
 

5.2.5.1 Diskussion 

 
Arbetsmiljön på en arbetsplats består till stor del av kollegor och relationen mellan de (Gedin-
Erixon 1992, Eriksson 1991, Arbetsmiljöupplysningen 2006) så ett väl fungerande socialt stöd 
från sina kollegor är viktigt och bidrar till arbetsglädje. Johnson (1985) menar att socialt stöd är 
en viktig del i psykosociala arbetsförhållandes effekt på hälsa. Det är vanligt att just säsongarna 
på en säsongsdestination får en bra gemenskap emellan de då de ofta arbetar ihop, men också 
umgås med varandra på fritiden (Gudmundson, Lundberg & Andersson 2001). Detta stämmer in 
på säsongarna på Kon-Tiki, dessutom bor några av de i samma område och har nära till 
varandra. 
    
Herzberg (1999) menar att mellanmänskliga relationer hör till hygienfaktorerna och att de 
således kan resultera i missnöje. Eppner och Nelander (1981) menar att man inte kan känna 
arbetstillfredsställelse om man tycker att negativa effekter av faktorn kollegor existerar på 
arbetsplatsen. Det är inte rimligt att ha ett sådant synsätt då en negativ relation i sig inte 
behöver förstöra hela ens upplevda nöjdhet av sin arbetsplats. Har man däremot en hel del 
dåliga relationer med kollegor, är det förståeligt om arbetsglädjen eller motivationen inte är på 
topp alla gånger. Men att se det svart eller vitt är lite väl extremt. Respondenterna upplever att 
gemenskapen mellan arbetstagarna är bra och har inte så mycket mer att säga om den saken, 
men det är tydligt att det har en inverkan på deras välmående. De trivs med varandra vilket är 
en motiverande faktor till arbetet.  
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5.3 Diskussion om åretruntarnas och säsongarnas resultat 
 
Vi diskuterar åretruntarnas och säsongarnas resultat för att tyda likheter och skillnader mellan 
grupperna utifrån varje faktorgrupp.  Själva arbetet och arbetsplatsen inleder och efterföljs av 
resterande faktorgrupper belöning och erkännande, egenkontroll och utveckling, ledarskap samt 
medarbetare.  
 
 
5.3.1 Själva arbetet och arbetsplatsen 
 
Både säsongarna och åretruntarna har av liknande skäl sökt sig till eller hamnat på Kon-Tiki och 
det är på grund av dykning, miljön och via kontakter. Ida och Gabriel sökte sig till Kon-Tiki för 
att få arbeta med dykning. Jasmine däremot fick erbjudande om att arbeta som snorkelguide och 
tackade ja med en önskan efter personlig utveckling och varmare klimat samt möjlighet till 
dykning. John hade arbetat för Kon-Tiki i Phuket och blev senare tillfrågad om att arbeta på Kon-
Tiki i Ao Nang. Han ville gärna arbeta året runt som dykinstruktör och valde därför att stanna på 
heltid. Michael sökte sig till olika företag och valde Kon-Tiki för att de betalade bäst och ville 
stanna i Thailand. Wasim fick jobbet genom en kompis och hade önskat att få arbeta i 
turismbranschen. Radu halkade in på ett bananskal genom en kompis. Att de arbetar eller har 
arbetat just som säsongare beror på att dykbranschen ser ut så, det är ett säsongsbaserat arbete 
beroende på destination. Åretruntarna arbetar som fast anställda året runt för att ha en tryggad 
inkomst.  
 
Säsongarna tycker att det är viktigt med variation. Gabriel anser att han har ett varierande 
schema medan Jasmine önskar mer variation och möjlighet att göra andra arbetsuppgifter. 
Långa dagar i bokningen begränsar dock den anställdes fritid, speciellt för de som ofta arbetar 
där, menar Gabriel.   Ida menar att schemafördelningen kan vara orättvis då vissa får fler kortare 
och/eller lugnare dagar än andra, medan andra ofta istället kan få långa arbetsdagar. Arbetar 
man ofta långa dagar hinner man inte med så mycket annat än att jobba. Det finns också de som 
tar sig an fler lediga dagar, vilket är orättvist. Hon anser att Kon-Tiki bör ha mer kontroll över 
schemat och lediga dagar, men att de inte verkar bry sig om det. Jasmine upplever att 
åretruntarna har mer att säga till om vad gäller schemat än vad säsongarna har, vilket känns 
orättvist. Michael och John tycker de är för mycket i bokningen och att de dyker för lite. Wasim 
och Radu är nöjda med sina scheman och speciellt för att de får göra lite vad de känner för 
mellan körningarna. Det finns således en blandning av upplevelser om möjlighet till variation.  
 
 
5.3.2 Belöning och erkännande 
 
Lönen är förstås viktig för alla respondenter då det är en förutsättning för att överleva, men det 
finns en skillnad mellan säsongarna och åretruntarna. Lönen styr inte utan det är dykningen som 
gör att Ida arbetar som säsongare på ett dykföretag. Gabriel som har arbetat längre tyckte i 
början att lönen inte var så viktigt utan att upplevelsen hade större betydelse, men nu när 
dykningen är mer som ett vanligt jobb upplevs lönen viktigare. Lönen är viktig för att överleva. 
John säger att man måste tänka på att man till exempel har hyra året runt, vilket övriga 
åretruntare håller med om.  
 
Säsongarna tycker att lönesystemet är orättvist på Kon-Tiki då det finns sakliga löneskillnader, 
ersättning inte ges vid extra ansvar och bonussystemet som man blivit lovad existerar inte då 
man inte hittade ett passande system för det, enligt ledningen. Har man möjlighet till bonus 
motiveras man mer av att sälja, men då det inte finns och försäljning inte gynnar personalen 
sjunker motivationen att göra detta. De är heller inte nöjda med förmånerna och anser att 
rabattnivån är för låg. De upplever att Kon-Tiki vill tjäna pengar på personalen vilket skapar 
missnöje. Reseledarna de samarbetar har med bättre förmåner på Kon-Tiki än personalen själva, 
vilket är ett irritationsmoment. Dessutom involveras samarbetspartners vid varje 
personalaktivitet, vilket känns jobbigt då säsongarna känner att dessa är till för att smöra för de 
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och inget annat. Man upplever att Kon-Tiki fokuserar mer på de yttre relationerna än de inre. Vi 
har inte fått det bekräftat att reseledarna skulle ha bättre förmåner än de anställda, kanske är 
det sanning eller rykten. Oavsett bör detta diskuteras mellan Kon-Tiki och säsongarna för att 
klara upp saken.  
 
 Åretruntarna däremot är alla nöjda med förmånerna och efterfrågar inte direkt något mer. Här 
finns alltså en tydlig skillnad mellan grupperna, vilket beror på att åretruntarna är just fast 
anställda och är på Kon-Tiki året runt. De har varit anställda i flera år och har fast lön och säkert 
även hyfsade förmåner. Om dessa skiljer sig ifrån säsongarnas förmåner vet vi dock inte. De är 
vana vid verksamhetens rutiner och vet hur allting fungerar och brukar skötas på Kon-Tiki. Det 
känns som att de har bättre inflytande och mer ansvar än vad säsongarna har på grund av deras 
erfarenhet och längre anställningstid, vilket inte vore speciellt märkligt. Kanske kan det vara så 
att de på grund av detta är så nöjda med löner och förmåner, medan säsongarna inte är det just 
på grund av något sämre arbetsvillkor på grund av den tillfälliga anställningsperioden .  
 
 
5.3.3 Egenkontroll och utveckling 
 
Ansvar anses mer eller mindre vara en positiv faktor för alla anställda, men främst då ansvaret 
är godkänt och ansvarsrollerna är tydliga. För Gabriel är ansvar en självklarhet för att kunna 
stimuleras på arbetet, Jasmine skulle vilja ha mer av det medan Ida tycker det är ok med ansvar 
men inte då den är påtvingad, vilket hon ofta upplever att den är. Ansvar anses alltså vara 
positivt, men nackdelen är då ansvaret läggs på den anställde utan att ha blivit tillfrågad, och att 
i tillägg inte få ersättning för det anses vara dåligt. Wasim och Radu är nöjda med ansvarsnivån, 
medan John och Michael tycker att det beror på situationen. Ibland har de mycket ansvar vilket 
upplevs positivt, men andra gånger kan många i personalen ha ansvar samtidigt vilket minskar 
deras ansvar och skapar osäkerhet och otydliga roller. Det finns en önskan om en tydligare 
ansvarsfördelning. 
 
Som dykinstruktör anser sig Gabriel ha rätt bra med inflytande. Ida skulle vilja ha mer inflytande 
exempelvis vad gäller beslut vid beställning av utrustning. De båda skulle vilja ha mer inflytande 
över deras möjlighet till utveckling via kurser. De känner inte att de utvecklas med hjälp av Kon-
Tiki på grund av detta, istället utvecklas de genom erfarenhet, varandra och kunderna. 
Kursfördelningen anses ojämn samt orättvis i vissa fall då någon grupp av personalen kan få ett 
par kurser gratis och andra måste betala. Måste man ha en viss kunskap anordnas kurser, men 
möjligheten till övriga utbildningar känns väldigt begränsad. Jasmine har ingen uppfattning om 
vilken grad av möjlighet till inflytande hon har men hoppas att ledningen lyssnar på de anställda. 
Jasmine behövde gå kurser inför arbetet vilka hon fick betala för, något som var gratis under 
föregående år, och åter igen känner säsongarna att verksamheten tjänar pengar på de som 
anställda. Om kurserna var gratis förra året och de anställda numera behöver betala för de med 
vetskap om detta, är det förståeligt att irritation och frågor uppstår. Finns en orsak till detta bör 
Kon-Tiki meddela personalen om varför det har förändrats för att minimera missnöje. Det är ett 
ytterligare bevis på att kommunikationen inte fungerar väl på Kon-Tiki och att det därför kan 
uppstå en del missförstånd och irritation. Något som både ledningen och de anställda har ansvar 
att förbättra.   
 
Alla åretruntare tycker att de har bra med inflytande och att ledarskapet lyssnar på dem. De är 
också nöjda med upplärningen i företaget. Åretruntarna och säsongarna upplever villkoren på 
Kon-Tiki väldigt olika även om dessa faktorer. Det har nog, åter igen, grund i deras 
anställningsformer. Åretruntarna är mer hemma och vana på Kon-Tiki och med verksamhetens 
villkor och annat, medan säsongarna är mer kritiska då de kommer in i verksamheten med nya 
ögon. Kanske kan det bero på att just åretruntarna har bättre arbetsvillkor än säsongarna, samt 
att en del av säsongarna har krav på arbetsvillkoren och vågar säga ifrån. Dessutom är det en 
god idé att ledningen motiverar personalen efter deras förutsättningar och att man har en öppen 
kommunikation för att kunna prata mer med varandra samt minimera eventuella rykten.  
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5.3.4 Ledarskap  
 
Åretruntarna har med ledarskapet att göra hela året runt medan säsongarna har det för en 
period och det borde visa på att de ser annorlunda på ledarna. Båda grupperna tycker att den 
positiva feedbacken borde komma snabbare och mer naturligt. Säsongarna anser att gästernas 
feedback är viktigare. Åretruntarna tycker de får mest negativ feedback förutom Radu som 
tycker man får endast positiv feedback. En klapp på axeln betyder mycket menar Gabriel medan 
Michael tycker att man skall vara förberedd på negativ feedback eftersom PADI lär ut på det 
sättet. Båda grupperna känner att det behövs mer positiv feedback medan åretruntarna verkar 
uppskatta feedback mer från ledarskapet och säsongarna uppskattar mer från kunderna. Det 
beror förmodligen på att åretruntarna har en långtgående relation med ledarna eftersom de 
stannar mer än bara över en säsong.  
 
Säsongarna tycker att kommunikationen och informationen inte fungerar så bra medan 
åretruntarna upplever den som god. John anser dock att det finns situation där den kan fungera 
bättre. Säsongarna vill ha mer information om hur det går för verksamheten och där håller John 
med och önskar också mer information. Att kommunikationen mellan säsongarna och ledarna är 
sämre än mellan åretruntarna och ledarna beror förmodligen på att relationen är starkare 
mellan åretruntarna och ledarskapet eftersom de har en längre relation tillsammans där de 
känner varandra och vet vad de går för bättre.  
 
Gabriel tycker att ledningen behöver mer utbildning och mer tid. Åretruntarna håller med att 
personalfokusen har blivit mindre sen de expanderade. Det märks även ekonomiskt eftersom 
det ibland bokas in fler gäster per divemaster än det borde säger Ida. John tycker också att det 
händer att ingen ledare finns tillgänglig att svara på nödvänliga frågor och att det borde finnas 
en chef som näst intill alltid är i bokningen för som det är nu så försämrar det servicen enligt 
John. Det verkar som grupperna håller med varandra även om de säger det på olika sätt. Det 
verkar behövas en till ledare så att de befintliga får mer tid och kan bli avlastade.  Ida och Gabriel 
känner inget stöd men har inte behovet av det medan Jasmine upplever att man får bra stöd och 
att hon känner sig uppskattad. Åretruntarna tycker även de att de får tillräckligt med stöd från 
ledarskapet.  
 
Grupperna har således olika syn på ledarskapet där säsongarna endast behöver handskas med 
ledarskapet under en säsong medan åretruntarna bygger upp en längre relation. Därför har nog 
åretruntarna större förståelse för ledarskapet och har en närmare relation. 
 
 
5.3.5 Medarbetare 
 
Det finns grupperingar bland personalen och speciellt mellan säsongarna och åretruntarna, 
vilket kan skapa en känsla av utanförskap i vissa fall. På arbetet däremot tycker man att 
gemenskapen tycks vara bra, men känner säkert av deras skillnader till tider. Flera av 
säsongarna umgås på fritiden, men sällan tillsammans med åretruntarna. De har ingenting emot 
varandra men det har ändå blivit så då deras intressen skiljer sig. Då man är både vän och 
kollega kan Ida ibland tycka att det är svårt att avgöra var gränsen där emellan går och att det 
kan vara svårt att säga ifrån. Säsongarna tycker att gemenskapen bland de anställda är bra, 
upplever att de får stöd från varandra och ställer upp på varandra. Kulturella skillnader har 
ingen större inverkan på medarbetarrelationerna. Michael och John tycker relationen funkar bra 
med kollegorna. Michael tycker dock att de som åretruntare inte kommer in i ”gänget” lika bra 
på grund av att de kan tycka att han står för nära ledarskapet. Han upplever även att vissa ibland 
menar att ”det där är inte mitt jobb” och hjälper inte till som de borde. Enligt Wasim är en del av 
snorkelguiderna lata och kommer för sent medan han har bra relation med alla dykarna. Radu 
säger också att de finns anställda som är lata och inte hjälper till.  
  
Åretruntarna finns på plats året runt och möter många nya arbetskamrater under högsäsongen, 
vilka sedan lämnar destinationen. Dessutom har de närmare kontakt med ledningen vilket 
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påverkar relationen mellan åretruntarna och säsongarna. För säsongarna kan arbetstiden vara 
mer av en upplevelse, medan det för åretruntarna är vardag med rutiner, lokala vänner och så 
vidare. Dessa förutsättningar och skilda intressen skapar gemenskap inom grupperna, vilket 
leder till grupperingar oavsett om de är medvetna eller omedvetna. Man skulle kunna påstå att 
åretruntarna hamnar i ett läge mellan ledningen och säsongarna, vilket nog kan skapa lite 
friktioner.  
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6. Avslutning  
 

 
Denna del är den avslutande delen av studien var vi presenterar våra slutsatser. Därefter finns ett 
kapitel om vad vi har lärt oss under resans och studiens gång och till sist presenterar vi förslag till 
vidare forskning inom vårt ämne och bransch.  
 

 
 
6.1 Slutsats 
 
Våra tjugofem faktorer har gett oss svar på flera av respondenternas upplevelser av 
arbetsplatsen och arbetet. Många delar går in i varandra och vissa av de har större betydelse än 
andra. Håkansson (2005) nämner att det finns minimum faktorer vilka måste uppfyllas för att 
arbetet ska kännas acceptabelt och dessa är rimliga arbetstimmar, acceptabel lönenivå samt en 
trygg arbetsmiljö bland andra. Har man en bra gemenskap på arbetsplatsen kan det väga upp 
andra motivations- eller välmåendefaktorer vilka upplevs vara mindre bra och skapa en ok 
arbetsmiljö ändå. Är gemenskapen däremot dålig kan det bli så att de övriga motivations- och 
välmåendefaktorerna inte spelar någon roll. De faktorer som har hamnat mer i skymundan i 
analysen är möten med nya människor, att få använda sig av sina talanger och kunskaper, 
möjlighet till upplärning samt ledig tid utanför arbetet. Tillsammans skapar dock alla tjugofem 
faktorer en helhetsbild av den anställdes upplevda motivation och välmående, varför vi menar 
att samtliga faktorer är viktiga för båda gruppernas välmående och motivation.   
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att åretruntarna är mer nöjda än vad säsongarna är. 
Åretruntarna är på plats året om och har därmed bättre insikt i verksamheten, närmare kontakt 
med ledningen samt mer av ett företagstänk och kan tänka på annat sätt om Kon-Tiki på grund 
av detta. Deras acceptansnivå och lojalitet gentemot Kon-Tiki är högre än vad säsongarnas, vilka 
endast arbetar tillfälligt och har hög omsättning. Säsongarna kanske saknar denna insikt och inte 
tänker på samma sätt just på grund av att de endast är på Kon-Tiki under en kort period, vilket 
kan skapa missnöje. Dessutom har de inte samma insikt i verksamheten som åretruntarna och 
när de väl har kommit in mer i verksamheten och rutiner, är säsongen nästan över. Säsongarna 
kommer in i verksamheten för en tillfällig period med nya och mer kritiska ögon, vilket kan vara 
anledningen till deras missnöje. Samtidigt så är ledningen på Kon-Tiki medveten om en del av 
bristerna vilket berättigar säsongarnas missnöje. Ju längre man arbetar på en arbetsplats desto 
mer accepterar man den och ju med lojal blir man. Vi tror att lojaliteten gentemot företaget 
också spelar en roll i detta, då säsongarna kommer och går medan åretruntarna består. 
Grupperna skiljer sig vad gäller förutsättningar, anställningsform, bakgrund och erfarenheter 
och har således olika behov. Inför högsäsongen är det viktigt att ledningen är medveten om 
ovanstående skillnader och att de förbereder upplärningsmetoder samt motivations- och 
välmåendefaktorer och anpassar dessa efter åretruntarna och säsongarna. Åretruntarna har 
förstås inte behov för upplärning, men ledningen bör ta hänsyn till vad som motiverar dessa och 
vad som gör de nöjda på arbetsplatsen för att kunna motivera, peppa och stötta de efter deras 
förutsättningar och behov. Många av säsongarna är nya och behöver full upplärning medan 
återkommande säsongare kan ha behov för kortare upplärning. Precis som för åretruntarna bör 
ledningen även för dessa ta hänsyn till vilka faktorer som motiverar säsongarna och vad som 
bidrar till deras välmående och använda dessa för att uppmuntra och motivera de efter sina 
förutsättningar och behov. Det skapar bättre förutsättningar inför säsongen och för en mer 
framgångsrik verksamhet ur både ekonomisk och psykosocial arbetsmiljö synpunkt.  
 
Vi har satt ihop en lista med tips och råd till ledningen på Kon-Tiki (se bilaga 2) som de och 
läsarna gärna får ta del av. Det är tankar och åsikter av både oss och anställda som har dykt upp 
under studiens gång i Ao Nang.  
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6.2 Vad vi har lärt oss 
 
Vi åkte till Thailand med förväntningar att möta en helt annan kultur och andra normer än vårt 
eget. Vi hade även uppfattningen om att vi skulle dit och undersöka deras psykosociala 
arbetsmiljö och hade förberett vår studie och vår utgångspunkt i dessa förutsättningar. När vi 
kom till Thailand märkte vi att de stora skillnaderna vad gäller ämnet egentligen är ganska små 
och att psykosocial arbetsmiljö är ett för stort område att lyckas undersöka om i en C-
uppsats studie. Vi fick tänka om och se hur vi skulle kunna avgränsa vår studie. Via en annan 
student fick vi ett tips att kolla upp en svensk studie som gjorts i ett turistområde, fast i Sverige. 
Då fick vi upp ögonen efter att ha stirrat oss blinda på vår egen studie och bestämde oss för att 
lägga om studien och istället inrikta oss på välmående och motivation. Det fick oss även att se 
betydelsen av att jämföra likheter och skillnader mellan grupperna åretruntare och säsongare.  
Från början var tanken att vi skulle jämföra thailändarna med svenskarna, men det blev svårt 
med tanke på att de i de flesta fall har olika yrken (de flesta arbetar exempelvis som chaufförer 
eller båtpersonal, vilket ingen av svenskarna gör) samt skilda anställningsformer (inga svenskar 
arbetar året runt, förutom chefen). Det var ytterligare en anledning till varför vi ändrade vårt val 
av perspektiv. 
 
Det är individuellt med vad man tycker är viktigt och mindre viktigt, men då det finns större 
likheter inom grupperna valde vi att jämföra personalen gruppvis istället för endast thailändare 
och svenskar, som var vår ursprungliga idé. Det sätt vi valde gör också studien mer intressant 
och relevant.  
 
Thailändarna var väldigt generösa med att lovprisa Kon-Tiki, kanske på grund av att de ville vara 
lojala undrar vi? Samtidigt har dessa och övriga åretruntare samma syn på många av faktorerna 
och att ha dessa båda grupper separata gav oss ingenting. Därför valde vi att sätta dessa i samma 
grupp. Vi märkte att kulturen och de normer som finns i Ao Nang hade inslag från både 
västerlänningar som bor på orten, turister samt den thailändska och skapar tillsammans ett eget 
samhälle. 
 
Utifrån denna studie har vi lärt oss att ens förväntningar och förutfattade meningar många 
gånger inte stämmer och att man inom forskning alltid måste vara redo att byta inriktning och 
våga be om input från andra för att man lätt stirrar sig blind på sitt eget material. Man lär sig att 
handskas med problem på plats och man får ta en dag i taget. Det är en process där man 
utvecklas hela tiden och måste vara flexibel helt enkelt. 
 
 
6.3 Förslag till vidare forskning  
 
Överlag är dykindustrin en bransch som det bör forskas mer inom, då det inte finns mycket 
studier gjord inom detta. Det finns oändliga möjligheter till studier i turismverksamheter 
världen över för att skapa en ökad förståelse för betydelsen av motivations- och 
välmåendefaktorer utifrån de anställdas förutsättningar. Vi tror att vår studie kan utvecklas på 
flera olika sätt för vidare forskning och har några konkreta förslag på studier som kan ge 
intressanta resultat:  
 

1. Att göra samma studie vid två eller tre tillfällen under en säsong för att undersöka 
skillnader och likheter på hur motivation och välmående utvecklas under en säsong.  

 
2. Att fokuserar på endast åretruntarna i en studie för att gå in på djupet om hur ledningen 

kan motivera personal, vilka är bofasta på turistorten året runt, på bästa sätt efter deras 
förutsättningar. 

 
3. Att göra en studie med säsongarna som studieobjekt och gå in på djupet om vad som 

motiverar dessa att åka iväg och arbeta över kortare perioder. 
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4. Utökad undersökning om psykosocial arbetsmiljö inom dykbranschen, för att fastställa 

hur man skapar en god psykosocial arbetsmiljö för en bransch som ofta befinner sig i en 
stressig miljö och med hög personalomsättning. 

  
5. Att göra mer forskning om dykinstruktörer och divemasters, vilka har en mycket speciell 

arbetsmiljö då de instruerar kunder under vattenytan, vilket också ställer höga krav på 
deras pedagogiska förmåga.  
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Bilaga 1: Intervjufrågor 
 
 

 
Q1 1aM+W & Q2 1a Type of business 
Märker man skillnad på säsongarnas intressen i jämförelse med åretruntarnas/Thai? 

 
Thai: Varför viktigt med omgivningen för thailändarna? På vilket sätt var det viktigt för 
thailändarna och vad är viktigt för de? Handlar det om att man ville arbeta nära hemmet? Eller 
att man vill komma från inlandet till kusten? Just Ao Nang man ville komma till? Sökte man sig 
hit pga. platsen? 
 
Säsong & Åretrunt: Hur kommer det sig att du sökte jobb på just Kon-
Tiki/dykföretag/Thailand/Ao Nang/för att komma utomlands över huvud taget? Ville du hit i 
första hand? 
 
Säsong & Åretrunt: Varför säsongare? För att få uppleva annan kultur, land, klimat, aktiviteter, 
träffa nya människor etc. För att utvecklas inom dykningen? Bra dykning? Dykarställena 
omkring?  
 
Åretrunt: Började du som säsongare? Hur kommer det sig att du stannade kvar här och 
bestämde dig för att bo här permanent?   
 
Säsong: Man antar att säsongare säsongar för egen vinning, är det då svårt att bli motiverad att 
följa företagets krav och regler? 
 

 
Q1 1b M+W & Q2 1b Salary  
 
Thai: Är det viktigare att FÅ ett jobb för att kunna försörja sig än vilka arbetsuppgifter man får? 
Samtidigt var det 2 som svarade viktigt och 1 inte viktigt. Ville man arbeta just på 
dykföretag/inom turism? Om ja – varför? Mest för att överleva? Är inkomsten viktigare än själva 
arbetet? (salary+position/work tasks) 
 
Säsong: Säsongare tycker inte att lönen är speciellt viktig, bara man överlever, utan är här för 
upplevelsens, erfarenhetens och intressets skull istället? Stämmer det? 
 
Åretrunt: Tycker lön generellt är viktigt, men siffran för Kon-Tiki var lite lägre, dock fortfarande 
3,0. Vad har de för tankar om lönen? Arbetar mest för att överleva? Har man annan syn på lönen 
nu än som säsongare? Stämmer säsongarnas påstående tycker du? 
 

 
Q1 1e M+W & Q2 1e Position/work tasks  
 
Säsong: Det är viktigt för säsongarna vilka arbetsuppgifter/position de söker sig till generellt 
men siffran är något lägre då de sökte sig till Kon-Tiki. De flesta satte dock 3:or och 4:or. Två 
2:or. För de med 2:orna  - var det viktigare med destinationen/klimatet/upplevelsen etc. än 
arbetsuppgifterna? 
 
Åretrunt: Generellt för året runtarna är det mellan lite viktigt och viktigt med vilka 
arbetsuppgifter man får. När de sökte till Kon-Tiki var det däremot nästan väldigt viktigt med 
vilka arbetsuppgifter man fick. Beror detta på att man ville jobba just med dykning?  
 

Q1 2a M+W & Q2 2a Benefits 
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Är det så att man som Thailändare och västerländsk förväntar sig/uppskattar/vill ha olika förmåner? 

 
Thai: Vad är det som är så bra med förmånerna tycker Thailändarna? Vilka har de i dagsläget? 
Jämför de med andra företag eller tidigare erfarenheter? Vad kan bli bättre? Vad ser de som 
förmåner (Daniel tänker på lediga dagen, om den ses som förmån. Har med bilen hem, vilket också är en förmån 
eg.)?  
 
Säsong & Åretrunt: Snitt 2,71 om förmåner på Kon-Tiki, vilket är knappt ibland. Vilka har de i 
dagsläget? Vad är bra, vad kan bli bättre? Jämför man med andra företag eller tidigare 
erfarenheter?  
 

 
Q1 2b M+W & Q2 2b Stimulating work   
 
Thai, Säsong & Åretrunt: Vad stimulerar dig på arbetet? Arbetsuppgifterna? Att du får arbeta 
med det du vill – dykning? Att du får vara i Ao Nang? Att du har ett arbete över huvud taget? 
Kollegorna?  
 
Thai, Säsong & Åretrunt: Alla verkar känna sig stimulerade – berätta gärna mer om det. Då kan 
man ju tycka att det borde ha en positiv inverkan på deras motivation och välmående. Är det så?  
 

 
Q1 2c M+W & Q2 2c Schedule 
 
Thai: Vad gör att Thailändarna känner sig så nöjda med schemat? Något att göra med den lediga 
dagen? Eller att de har en del slappar tid? Jämför de med andra arbetsplatser/tidigare 
erfarenheter? 
 
Säsong: Vad gör att säsongarna är mindre nöjda med schemat? Vad är bra och mindre bra?  
 
Åretrunt: Vad är bra med schemat och vad är mindre bra?  
 
Säsong: Man är ju/bör ju vara medveten om hur mycket arbete som krävs inom branschen, är 
det något som påverkar schema betyget?  
 
Thai, Säsong & Åretrunt: Får man alltid sin lediga dag? Om inte – varför? Hur reagerar man på 
detta? Får man en ny ledig dag? Ser man den som en självklarhet eller som en bonus med tanke 
på att man förr inte hade lediga dagar? 
 

 
Q1 2d M+W & Q2 2d Use talent/knowledge   
 
Thai: På vilket sätt tycker Thailändarna att de nästan alltid får använda sig av sina kunskaper? 
Kan de ge ex. på detta? Känner man att man har mer att ge? Har man någon kommentar/tanke 
om detta? 
 
Säsong & Åretrunt: Känner man att man får möjlighet att använda sig av sina 
färdigheter/kunskaper till fullo på arbetet, eller känner man att man har mer att ge/att inte 
utrymme ges för det? Har man någon kommentar/tanke om detta? 
 

 
Q1 2e M+W & Q2 2e Responsibility  
Generellt sett tycker alla grupperna att det är viktigt att få ta ansvar på arbetet. På Kon-Tiki upplever alla att de ofta/nästan alltid/alltid får ta ansvar. 

 
Thai, Säsong & Åretrunt: Upplevs ansvar positivt? Kan man tycka att man får för mycket ansvar 
eller vill man ha ännu mer? 
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Q1 2f M+W & Q2 2f Influence  
 
Thai: Thailändarna upplever att de har mycket inflytande, hur uppfattas detta? Väldigt positivt 
kan man tänka sig. Vad är inflytande för en Thailändare? Tar man det för givet eller ser man det 
som ett plus? Brukar man generellt ha inflytande på arbetsplatser i Thailand tro? 
 
Säsong: Säsongarna tycker bara att de lite drygt ibland bara har inflytande på Kon-Tiki. 
Uppfattas detta negativt? På vilket sätt tycker man att man har inflytande? Och när upplever 
man att man inte har det men skulle önska att man hade det? Vad är bra nu och vad är mindre 
bra?  
 
Åretrunt: Året runtarna känner att de ofta och på väg mot alltid har möjlighet till inflytande, kan 
detta bero på att de jobbar året runt och därför har mer att säga om saker kanske? Här måste vi 
också ta hänsyn till att Malene är en av de tre respondenterna.  
 

 
Q1 2g M+W & Q2 2g Training   
(Kan ju också handla om stöd, att man känner att man får stöd av ledningen och att man har möjlighet att kontakta de vid behov om 
man har frågor om jobbet.) 

 
Thai: Thailändarna upplever att de fått bra training, berätta gärna om detta. Hur var upplägget? 
Kunde man allt efteråt? Hur lång training? Något som saknades eller som kunde gjorts 
annorlunda?  
 
Säsong & Åretrunt: Hur tyckte man att trainingen var? Vad var bra och mindre bra? Något som 
saknades eller som kunde gjorts annorlunda? Hur var upplägget? Hur lång training? 
 
Säsong & Åretrunt: Om man känner att man behöver extra information/utbildning, känner man 
att man då har möjlighet att få detta av Kon-Tiki?  
 

 
Q1 2h M+W & Q2 2h Professional development  
 
Thai, Säsong & Åretrunt: På vilket sätt tycker man att man utvecklas professionellt? Med hjälp 
av företaget? Av egna initiativ? Ju längre man jobbar desto mer kunskap? Av varandra? Av sina 
kunder? Känner man att man vill utvecklas på andra områden än de man redan nu gör? 
 

 
Q1 2i M+W & Q2 2i Personal development   
 
Thai: Thailändarna upplever att de ofta har möjlighet att utvecklas på det personliga planet. På 
vilket sätt utvecklas man? Känner man att man vill utvecklas på andra områden än de man redan 
nu gör? 
 
Säsong: Önskar man att man kunde utvecklas mer? Saknar man något? Känner man att något 
skulle kunna göras bättre eller annorlunda för att utvecklas mer? 3,50/4 generellt, på Kon-Tiki 3,43/5 

”ibland mot ofta” kan utvecklas personligt.  

 
Åretrunt: Året runtarna upplever att de ofta har möjlighet att utvecklas på det personliga 
planet. På vilket sätt utvecklas man? Känner man att man vill utvecklas på andra områden än de 
i dagsläget? 
 

Q1 2j M+W & Q2 2j Feedback   
Alla tycker det är viktigt med feedback och upplever att man på Kon-Tiki får det ibland/halvvägs mot ofta. 
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Thai, Säsong & Åretrunt: Vad är bra och vad är mindre bra? På vilket sätt får man feedback: 
möte, personligt samtal, telefon eller vid förbifarten? Ton: vänlig, bestämd, utskällning?  
 
Thai, Säsong & Åretrunt: Hur hanteras/ges positiv feedback? Hur hanteras/ges negativ 
feedback? Känner man att man får mer negativ feedback än positiv?  
 

 
Q1 2k M+W& Q2 2k Communication   
 
Thai: Hur ser Thailändarna på kommunikationen? De upplever den oftast bra, vad är det som är 
bra och eventuellt mindre bra? Känner man att språket är ett hinder i kommunikationen? 
 
Säsong: Säsongarna upplever att kommunikationen fungerar bra knappt ibland. Vad är det som 
är bra och mindre bra? Vad kan göras annorlunda? När upplever man att den är bra/dålig? Är 
det mellan vissa personer eller allmänt på företaget? Känner man att språket är ett hinder i 
detta? 
 
Åretrunt: När upplever året runtarna att kommunikationen är mindre bra? På vilket sätt är den 
bra inom företaget? Hur fungerar den på Kon-Tiki? Känner man att språket är ett hinder i detta?  
 
Säsong & Åretrunt: Påstående: Thailändarna har generellt svårare för att/vill inte klaga/säga 
ifrån. Hur ser du på detta, stämmer det? Om ja – hur märks det av? Upplever man det vara ett 
problem? 
 

 
Q1 2l M+W & Q2 2l Well-informed  
 
Thai, Säsong & Åretrunt: Hur, när och var brukar information ges/fås? Finns behov av fler 
möten?  
 
Säsong & Åretrunt: De tycker endast att de är väl informerade ibland. Hur skulle man kunna 
göra det bättre? Vad är bra, vad är mindre bra? 
 
Thai, Säsong & Åretrunt: Vad kan man själv göra för att ta reda på information? Finns viktig 
information tillgänglig någonstans, ex i en pärm eller internet? Gör man det i så fall? 
 

 
Q1 2m M+W & Q2 2m Well-functioning leadership  
Q1 2n M+W & Q2 2n Relation with management   
Q1 2o M+W & Q2 2o Support from management  
 
Thai: Vad fungerar bra och mindre bra när det gäller ledarskapets funktion och relationen till 
de? Vad skulle kunna göras annorlunda? Känner du att Kon-Tiki uppmuntrar er för att ni ska 
trivas? 
 
Säsong: Tycker det är viktigt med ett väl fungerande ledarskap men anser bara att det fungerar 
bra ibland. Vad är bra och mindre bra? Vad kan göras bättre? Handlar det om att ge och ta? 
Känner du att Kon-Tiki uppmuntrar er för att ni ska trivas? 
 
Åretrunt: Tycker ledarskapet fungerar ibland/ofta. Vad är bra och mindre bra i dagsläget? 
Något som kan göras annorlunda? Känner du att Kon-Tiki uppmuntrar er för att ni ska trivas? 
 
Säsong: Tycker relationen med/stöd från ledarskapet är viktigt, men tycker endast det fungerar 
ibland/ofta. Vad beror detta på? Vad är bra, vad är mindre bra. Vad kan göras annorlunda?  
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Thai & Åretrunt: Tycker att de ofta får stöd, på vilket sätt då? Vad innebär stöd för dig?   
Säsong: Känner säsongarna att de vill ha mer stöd från ledningen och i så fall på vilket sätt? Vad 
innebär stöd för dig?  
 
Säsong & Åretrunt: Känner du att ledningen har tid för er om/när det behövs? 
 
Thai, Säsong & Åretrunt: Hur ser man på expanderingen med tanke på personalfokus och 
välmående? Känner man att man glömts bort lite? Önskar man att det hade skötts annorlunda? 
 

 
Q1 2p M+W & Q2 2p Good fellowship   
Q1 2q M+W & Q2 2q Relation with co-workers   
Q1 2r M+W & Q2 2r Support from co-workers   
 
Thai, Säsong & Åretrunt: Hur fungerar relationen med medarbetarna? Vad är bra, mindre bra 
och vad kan göras bättre?  
 
Säsong & Åretrunt: Upplever man att man får stöd av sina medarbetare? Vad är bra, mindre bra 
och vad kan göras bättre? Vilken typ av stöd vill man ha från varandra?  
 
Thai, Säsong & Åretrunt: Vad tycker man om att arbeta med västerlänningar/Thailändare 
jämfört med andra Thailändare/västerlänningar? Vilka skillnader finns?  
 

 
Q1 2s M+W & Q2 2s Arranging of activities  
 
Thai: När och vid vilka tillfällen har det arrangerats aktiviteter utanför arbetet? Jämför de med 
tidigare arbeten och erfarenheter? Både säsongarna och året runtarna anser att de händer 
sällan/ibland. Hur kommer det sig att Thailändarna har så olika syn på det jämfört med de 
andra? 
 
Säsong & Åretrunt: Hur ser man på att det endast arrangeras saker ibland/sällan? 
Positivt/negativt? Finns det önskemål om fler arrangemang? 
 

 
Q1 2t M+W & Q2 2t Spare time   
 
Thai: Känner att de ofta har ledig tid utanför arbetstiden. De jobbar även under lågsäsong - kan 
det vara en anledning till att de upplever det annorlunda än säsongarna? Kan det ha med den 
lediga dagen att göra? Jämför de med andra företag eller tidigare erfarenheter? Eller har man 
olika förväntningar/krav/önskemål? 
 
Säsong: Hur upplever säsongarna att de bara ibland har ledig tid utanför jobbet? Finns det 
önskemål om förändring? Är det bara på sin lediga dag som man är ”ledig” eller kan man släppa 
på jobbet på kvällarna också?  
 
Åretrunt: Känner att de ofta har ledig tid utanför arbetstiden. De jobbar även under lågsäsong - 
kan det vara en anledning till att de upplever det annorlunda än säsongarna? Kan det ha med 
den lediga dagen att göra? Jämför de med andra företag eller tidigare erfarenheter? Eller har 
man olika förväntningar/krav/önskemål?  
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Bilaga 2: Tips och råd till Kon-Tiki 
 
*Arbetsdagarna på dykcentret upplevs vara väldigt långa, trots ledigheten personalen har under 
dagen. Det finns önskemål om att ändra på dessa pass. Förslag: Kortare pass som kan delas upp 
mellan fler personer.  
 
*På kvällarna måste några av personalen åka in till dykcentret kl 21 vid stängning för att hämta 
papper inför morgondagen. Har man arbetat innebär det att man måste åka in till arbetet en 
ytterligare gång, vilket minskar den lediga tiden. Även ledig personal som ska arbeta dagen efter 
måste göra det, vilket gör att man inte får ha en hel ledig dag. Förslag: Exempelvis att ha en 
brevlåda eller liknande utanför Kon-Tiki så att personalen kan hämta upp de på morgonen 
istället?  
 
*Det upplevs vara otydliga roller på arbetsplatsen, framför allt då ledningen inte finns på plats, 
om vem som har auktoritet att bestämma i dessa situationer. Förslag: Att utnämna en eller två 
personer som supervisors vilka får ta beslut då ledningen inte finns tillgänglig.  
 
*Några av åretruntarna har ibland rätt att delegera, dock är den övriga personalen osäker på om 
de verkligen har den befogenheten och i vilka fall. Detta är inte uttalat och skapar därför otydliga 
roller. Förslag: Är det så att vissa har befogenhet att bestämma, måste dessa roller förtydligas för 
resten av personalen. Detta minimerar eventuella missförstånd och irritationer.  
 
*Vi upplever att det finns ett behov av arbetskontrakt med tydliga arbetsvillkor, 
arbetsbeskrivning, Kon-Tikis värderingar, policy, verksamhetsmål etc. Det skapar bättre 
förutsättningar för både arbetsgivare och arbetstagare. En fördel vore också att presentera 
denna för potentiella arbetstagare innan de tackar ja till arbetet vilket minimerar eventuella 
framtida missförstånd eller irritationer om arbetet.    
 
*Det finns en önskan om att få upplärningsperiod innan högsäsongen börjar, samt att få betalt 
för det istället för att genomgå den gratis. Förslag: Att ta in personalen en tid innan uppstarten 
av säsongen och ge betald upplärning i exempelvis 4-7 dagar beroende på den anställdes 
erfarenhet och yrkesroll. Upplärning görs på arbetstid och då bör de anställda också få betalt för 
det. Både företaget och de anställda tjänar på det då det kan eliminera missnöje angående lön, 
samt minimera missförstånd om rutiner eller arbetsuppgifter som kan uppstå under upplärning 
i den hektiska högsäsongen. Det ökar effektiviteten och skapar självförtroende i yrkesrollen. 
 
*Det finns en önskan om att få ta del av mer information på Kon-Tiki, då man upplever att man 
inte har så mycket koll om vad som händer på arbetsplatsen. Förslag: Att införa veckomail med 
exempelvis den senaste informationen om verksamheten, ändringar, kommande nyheter etc. 
Förser man de anställda med mer information känner de sig mer involverade i verksamheten, 
vilket får de att känna sig mer viktiga vilket i sin tur ökar motivationen gentemot arbetsplatsen.  
 
*Ny information kommer inte alltid fram till alla och man saknar ett fungerande 
informationssystem. Förslag: Skicka ny information via E-mail eller SMS till exempel, då når det 
all personal samtidigt.  
 
*Man upplever att feedback inte kommer naturligt eller ges särskilt ofta på Kon-Tiki, vilket man 
har blandade känslor om. Förslag: Försök att ge feedback mer regelbundet - uppmärksamma 
medarbetarna. Oavsett vilket behov man som individ har av feedback från ledningen, uppskattas 
det alltid och bidrar till välmående och arbetsmotivation.   
 
*Man upplever att ledarskapet borde vara mer bland personalen för att se hur de har de och lära 
känna sina anställda. Förslag: Att ha mer personalfokus för att visa uppskattning och värdet av 
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deras prestationer på Kon-Tiki. Det handlar om att bli sedd och uppskattad som arbetstagare, 
vilket många gånger inte kräver mer än småprat och en klapp på axeln.  
 
*Arbetstagarna, precis som ledningen, arbetar hårt och många är trötta speciellt fram emot 
slutet av högsäsongen. Förslag: Försök att peppa de anställda mer regelbundet för att hålla upp 
motivationen fram till säsongens slut. Ge de positiv feedback och en team känsla. Anordna 
aktiviteter då och då för att ha roligt tillsammans i en mer avslappnad miljö. Man behöver inte 
tänka stort, en filmkväll eller att bjuda på pizza kan räcka gott och väl. Det är ofta det lilla som 
räknas och uppskattas.  
 
*Det upplevs att den ekonomiska situationen drabbar personalen hårt då lönesystemet har 
försämrats sedan föregående år, bonusen tagits bort och löneförmånerna anses vara mindre bra. 
En del känner att de måste arbeta extra hårt och under sämre förhållanden för att tjäna in 
pengar till hela Kon-Tiki verksamheten, samt att för mycket fokus ligger på den ekonomiska 
biten. Detta sänker motivationen och välmåendet samt skapar en mer negativ syn på företaget. 
Dessutom anses lönesystemet vara orättvist då en outbildad anställda kan få mer i lön än en 
utbildad. Förslag: Att vara mer förberedda inför kommande högsäsong för att kunna möta 
eventuella plötsliga förändringar. Att ha ett rättvist lönesystem och förmåner redo med tydliga 
lönekriterier och lönebestämmelser inför nästa högsäsong. En öppen kommunikation samt 
information är viktigt i sådana här lägen, att kunna diskutera det ekonomiska läget och hur det 
påverkar personalen. Ett bonussystem gynnar personalen och motiverar de att arbeta hårdare 
för att sälja, vilket i sin tur gynnar verksamheten. Investerar man i personalen, visar 
uppskattning och ge de en rättvis ersättning för sin prestation trivs de bättre på arbetsplatsen 
vilket bidrar till ökad motivation och effektivitet.  
 
*Vid extra ansvar bör man få ersättning för det. Förslag: Det borde stå i arbetsbeskrivningen att 
man vid extra ansvar ges en bestämd summa i ersättning för det, ett slags ansvarstillägg. X antal 
thailändska baht beroende på svårighetsgraden när det gäller kraven på kunskaper och 
färdigheter, ansvar, ansträngning och arbetsförhållanden.  
 
*Personalaktiviteter uppskattas, men inte då de alltid är med samarbetspartners. Förslag: Att 
anordna aktiviteter endast för personalen på Kon-Tiki och låta de vara mer involverade i om att 
bestämma om andra företag ska vara med eller inte.  
 
*Man upplever att reseledarna får mer fokus av ledningen på Kon-Tiki än deras egna anställda 
och frågar sig varför det är så. Förslag: Fokusera mer på den egna personalen och inte anordna 
personalaktiviteter för andras skull i första hand. Om det finns missförstånd angående detta är 
det viktigt att prata med de anställda för att minimera missnöje. Att visa uppskattning för 
samarbetspartners och deras personal är viktigt, men det är ännu viktigare att visa uppskattning 
för de egna anställda då det är deras prestationer och välmående som har störst betydelse för 
verksamhetens framgång.  
 
*Kon-Tiki är en verksamhet med hög personalomsättning och efterfrågan, speciellt under 
högsäsongen. Det är mycket man som ledare behöver ha koll på och då är erfarenhet av 
ledarskap eller en genomförd ledarskapsutbildning betydelsefullt. Förslag: Utbildning eller kurs 
i ledarskap för att lära sig att hantera kombinationen av verksamhet, personal och kunder på ett 
effektivt sätt.  
 
*De thailändska arbetstagarna har lärt sig mer engelska genom att arbeta på Kon-Tiki, vilket är 
positivt. Däremot saknar de studier i detta, vilket de kanske har en önskan om. Förslag: Vi tänkte 
att det vore en fin gest att erbjuda gratis engelska kurser till de som är intresserade av att lära 
sig att hantera det engelska språket bättre, då det är en fördel för både personalen och 
verksamheten. Lär de sig bättre engelska blir de mer självsäkra i arbetet och kan dessutom 
erbjuda ännu bättre service till gästerna. Eller att ge bidrag till material såsom engelska böcker 
eller undervisningsprogram på CD-skivor så att de kan lära sig det gratis hemma på egen hand.  


