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Förord 
 

Vi vill i detta förord passa på att tacka vår handledare Anna-Carin Nordvall för det fantastiska 

arbete som du lagt ned under vår tid med examensuppsatsen. Det har varit helt avgörande för 

vår uppsats att du kommit med kommentarer och råd så fort vi haft frågor. Vi vill även passa 

på att tack IceHotel för den enormt välkomnande känsla som vi fick när vi anlände vid 

receptionen under första dagen och som höll i sig under hela vår insamlingsperiod. Att ni 

ställde upp med allt från driftspersonal till personal från högsta ledningen för våra intervjuer 

gör att vi för evigt kommer att vara tacksamma! Vi känner även en stor tacksamhet till de 

personer som för cirka 2000 år sedan förde kaffebönan vidare ut i världen från Afrika och 

Etiopien. Detta har i sin tur lett till att vi under denna examensuppsats kunnat åtnjuta 

kaffedrycken i dess fulla prakt under många sena kvällar. Tack även till våra nära och kära 

som haft tålamodet att stå ut med två koffeinhöga studenter under denna period. 
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Sammanfattning 
 

Att ha en relativt låg personalomsättning är en väldigt viktig del av ett företags välmående, i 

ett säsongsbaserat turistföretag är det i mångt och mycket en grundpelare för fortsatt 

framgång. För att lyckas med att skapa en lägre personalomsättning måste företagens 

avdelningar arbeta mot samma mål. Ett steg i framgången är att fokusera sina strategiska val 

på rekryteringen och upplärningsprocessen för de nyanställda. Dock kan inte företag nöja sig 

med att göra långsiktiga planer för dessa delar utan måste även fokusera på personalens trivsel 

och välbefinnande på arbetsplatsen, det är detta som skapar en lägre personalomsättning i en 

långsiktig plan.  

 

Personalomsättning i stort är ett relativt välutforskat område och det har eskalerat sedan 

mitten på 1990-talet. Forskarna har kommit fram till att det är bra med en låg 

personalomsättning men vad som inte kommit fram är hur företag praktiskt ska göra för att 

minska den. I dagens arbetsmarknad där det råder en större konkurrens för att locka till sig 

kvalitetsarbetare än vad det gjorde för 20 år sedan måste företagen fokusera på att skapa och 

uppfylla mål med personalomsättningen. Vi har märkt att det finns gap i forskningen gällande 

den praktiska delen av området. Den säsongsbaserade näringen har en liten plats i dessa 

forskningar och därför anser vi att det är något som bör tittas närmare på. 

 

Denna studie är gjord vid företaget IceHotel AB som ligger i byn Jukkasjärvi, cirka 200 

kilometer norr om polcirkeln. Vi har via tio intervjuer undersökt hur IceHotel arbetar gällande 

deras rekryteringsprocesser och fokuserat på den delen tillsammans med upplärningen vid 

företaget. Syftet med studien är att hitta problem och rekommendera lösningar på dessa 

utifrån de teorier som vi valt att använda oss av. De resultat som vi kommit fram till är att 

IceHotel har vissa problem med rekryteringsprocesserna och har egentligen ingen strategisk 

plan för hur de ska lösa framtida problem. Det finns ett visst kort-tidsfokus från hela 

organisationen och det är detta som vi vill belysa i våra resultat av studien. 

 

De slutsatser som vi kommit fram till är att IceHotel är kraftigt beroende av att 

säsongsanställda återvänder. Detta kommer av att de bär på kunnande från tidigare säsonger 

samt att de har en viktig uppgift i att hjälpa nya anställda in i organisationen. Vidare har vi 

uppfattat trivsel som en av de viktigaste drivkrafterna bakom anställdas välmående och 

prestation. Trivseln är även en stor anledning till varför en säsongsanställd väljer att 

återvända. Slutligen behandlar vi hur IceHotels rekrytering samt introduktion på kort sikt kan 

påverka omsättningen på lång sikt. Vi menar att ett mer strukturerat och strategiskt 

tillvägagångssätt vad gäller rekrytering och introduktion kan hjälpa organisationen att prestera 

bättre samtidigt som det har en positiv effekt på anställdas förhållningssätt till jobbet. 

 

Nyckelord: Rekrytering, Retention, Upplärning, Onboarding, Personalomsättning, Trivsel, 

Organisatorisk Hängivenhet, Turistföretag 
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1 Introduktion 

 
I detta introduktionskapitel kommer vi att presentera vår problembakgrund, den beskriver 

bakgrunden till varför vår studie har genomförts och vad företag kan ha för vinning av att 

studera dessa områden vid sitt eget företag. Efter problembakgrunden kommer vi att 

presentera våra frågeställningar och det teoretiska- och praktiska syftet med vår studie. Vi 

avslutar sedan kapitlet med våra avgränsningar och begreppsförklaringar för studien. 

 

 

1.1 Problembakgrund 
 

Att bli dåligt bemött vid ett vanligt kundmöte har nog alla varit med om. Men har kunden 

funderat över de bakomliggande orsakerna till detta bristfälliga beteende? Ofta kan problemet 

vara att personen i fråga inte fått en tillräckligt bra utbildning om hur företaget hanterar 

situationer som uppstår och då kommer vi osökt in på hur företagen bör agera för att komma 

till bukt med dessa små men viktiga problem. Enligt Enz & Siguaw (2000, s. 48) finns det 

inget hotell som kan verka med utmärkta resultat utan att ha utmärkta medarbetare – detta 

kräver i sin tur utmärkta Human Resource-aktiviteter. Försvinner medarbetarna så tappar 

företaget sin utmärkande beståndsdel och företaget tappar i konkurrenskraft. Hur bör 

företagen då agera för att få tillbaka personalen år efter år? Många gånger måste företagen ha 

en klar och långsiktig strategi för hur de bör agera under hög- och lågsäsongen gällande 

omsättningen av personal. 

 

IceHotel är ett hotellföretag som verkar i norra Sverige, närmare bestämt Jukkasjärvi, ca 200 

kilometer norr om polcirkeln. Företaget har en väldigt markerad vintersäsong då man har ett 

kallt och ett varmt boende medan man på sommaren i princip enbart erbjuder varmt boende. 

Detta medför att personalen som man har i största utsträckning är säsongspersonal som finns 

till handa under vintern medan man på sommaren enbart anställer ett fåtal. Vi vill genom att 

undersöka IceHotels personalhantering komma till en lösning där båda parter blir nöjda, 

personalen återkommer för att de åtnjuter högre incitament och företaget IceHotel slipper 

bland annat extra upplärningskostnader och får även en mer rutinerad personalkår. Detta bör 

enligt forskningen även i sin tur ge en positiv ökning av kundnöjdheten. 

 

Den tidigare forskningen inom området är till största delen fokuserad på fasta 

långtidsanställningar inom arbetslivet. Enligt Ainsworth & Purss  (2008, s. 219) så måste 

forskarna göra en revidering av några av Human Resource Management-idealen på grund av 

att de är just fokuserade på enbart fasta anställningar. Enligt Warren (1996, s. 42) så kommer 

företagen i framtiden att vara centrerade runt mindre organisationer, mestadels i service 

sektorn, med en liten kärna av viktig personal medan entreprenörer och under-entreprenörer 

arbetar runt om kärnan. Med andra ord kommer det behövas mer forskning inom detta område 

och ett helt nytt fokus från HRM-teoretiker. 

 

Den största skillnaden mellan säsongs- och fastanställningar är att den fasta anställningen i sig 

inte tar slut inom en överskådlig framtid. Detta betyder att man inom säsongsbranschen måste 

säkra upp personalen på andra sätt utöver anställningsformen, det är här som forskarna måste 

rikta sina spår mot just personalhantering och rekryteringens beståndsdelar. När företagen inte 

har anställda över hela året måste man fundera över hur man ska göra för att behålla 

personalen så länge det är möjligt inom sin egen anställningsform. Den säsongsbaserade 

turistbranschen är komplex sett till personalen i allmänhet och dess personalomsättning i 
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synnerhet. För att få sin nuvarande personal att återvända år efter år till företagen och för att 

på så sätt behålla kunskap och kompetens inom företagets väggar måste de agera. Burgess & 

Connell anser att det finns en ”brist av litteratur som undersöker tillfälliga arbeten och 

human resources” (Burgess & Connell, 2006, s. 129). Detta kan i sin tur leda till att företag 

står handfallna och har problem med att komma till bukt med denna fråga. 

 

Enligt Grönroos (2008, s. 376) så är det en viktig del av ett företags framgång att fokusera 

sina strategier på rekryterings- och retainingprocessen ”Det är av oerhörd vikt för ett företag 

att man lyckas rekrytera och behålla rätt sorts personal.” (Grönroos, 2008, s. 376). Detta citat 

tycker vi speglar problemet som många företag brottas med på dagens marknad. Även att 

”Den traditionella synen på marknadsföring har inneburit att personalen ofta bara betraktas 

som en kostnad och inte som en intäktsskapande resurs.” (Grönroos, 2008, s. 376) Vi vill 

fokusera på hur företaget ska arbeta för att långsiktigt få fog för sina aktioner i ett led som 

även den högsta ledningen förstår. Det är oerhört viktigt att skapa ett utbildningsfokus i 

serviceföretag då de inte enbart kan låta personalen utbildas på plats, i kundmötet. 

 

Att lösa de många gapen som kan uppstå i ett kundmöte anser vi är ett av de viktigaste 

problemen som företagsledningar har framför sig och något som det bör läggas mer fokus på 

från dem. Fitz & Siguaw (2000, s. 48) menar att i dagens konkurrenskraftiga branscher så har 

högpresterande företag lärt sig att applicera Human Resource-aktiviteter för att öka 

konkurrenskraften. Detta anser vi är ett av många goda incitament för att lägga mer fokus på 

processerna inom Human Resources och dess beståndsdelar.  

 

Att rekrytera rätt personal är som sagt väldigt viktigt inom ett serviceföretag och detta är 

något som IceHotel måste fokusera på inom företaget. Att det är viktigt i just ett 

serviceföretag beror på att det oftast är den lägst utbildade personalen som möter kunderna 

och då måste den vara duktig på det den gör. Detta gör dock inte att personalen i sig lämpar 

sig bättre på högre positioner. Enligt Grönroos (2008, s. 377) är detta ett väldigt vanligt 

fenomen och han skriver att: ”En annan ineffektiv strategi som ofta används är den att mer 

eller mindre automatiskt befordra personal som är duktig på att hantera kundkontakter till 

arbetsledande positioner där deras kundkontaktkompetenser inte kommer till användning. Det 

visar sig ofta att anställda som är duktiga på att sköta kundkontakterna inte är lika duktiga i 

rollen som chef och arbetsledare. Att sådan personal- och karriärplaneringsstrategier saknar 

logik är uppenbart; ändå tillämpas de flitigt” (Grönroos, 2008, s. 377). Detta är bara ett av 

flera problem som kan uppstå när företag gör en bristfällig rekryteringsprocess, vi vill försöka 

hitta en lösning på dessa problem och utveckla IceHotel i den riktning som de hoppas på. 

 

I ett företag som IceHotel som agerar i tjänstebranschen anser Grönroos (2008, s. 377) att 

företagen bör lägga ett större fokus på personalens välbefinnande och arbeta mer med 

relationen mellan personal och ledning, ”I många tjänsteverksamheter lämnas de viktiga 

kundkontakterna åt nyanställd och oerfaren personal som dessutom ofta bara är 

deltidsanställd. Inte sällan är denna personal lågutbildad och lågavlönad. Arbetsuppgifterna 

är ofta monotona. Med sådana förutsättningar kommer det inte att växa fram några positiva 

relationer med arbetsgivaren, trots att dessa anställda ofta har stort inflytande över 

kundernas upplevelse av tjänstekvaliteten.” (Grönroos, 2008, s. 377) 

 

En annan viktig aspekt till varför företag bör fokusera på rekryteringsprocessen är enligt 

Abbasi & Hollman (2000, s. 334) att rekrytering och retaining är nära besläktade, anställer 

man från början kvalitetsmedarbetare så sjunker även personalomsättningen. Detta betyder att 

ju bättre en rekryteringsprocess är, desto bättre kommer medarbetarna att prestera i sin 
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anställning. Detta får i sin tur ett positivt utslag på personalomsättningen ur företagets 

perspektiv. Lojalitet från de anställda är en viktig del i kundnöjdheten för ett företag. Abbasi 

& Hollman (2000, s. 334) förklarar att en entusiastisk och lojal medarbetare gynnar 

relationerna till företagets kunder. Abbasi & Hollman (2000, s. 340) kommer till slutsatsen att 

dagens chefer måste komma ihåg att det är driftpersonalen som i dagens läge är den största 

bidragande orsaken till företags framgång. 

 

För att visa på problemen med en hög personalomsättning så har vi valt att fördjupa oss i en 

bransch där den är oundviklig, den säsongsbaserade turistbranschen. Problemen som kan 

uppstå kan härledas till rekryteringsprocessen, retaining-aktioner och i slutändan ger den en 

lägre servicekvalitet. Enligt Davidson & Wang (2011, s. 235) så måste hotell se bortom 

kostnadsminskningar och använda sig av ett mer strategiskt Human Resources Management-

synsätt. Att undersöka enbart ett företag inom turistbranschen gör att vi inte kommer att 

komma med några generaliserande lösningar, vi kommer ändå att försöka hitta och diskutera 

lösningar och problem som kan återfinnas även i andra säsongsbaserade företag. 

 

Som tidigare nämnts är den tidigare forskningen inom området för den säsongsbaserade 

turistbranschen och dess personalhantering i princip obefintlig. Flertalet studier tar upp hur 

man bör göra att för att behålla personal (Haines III et al., 2010; Vafeas, 2010; Smitha et al., 

2011), men ingen beskriver hur man bör göra då nästan hela personalstyrkan försvinner under 

ett halvår. Vi har valt detta område därför att det i Sverige i allmänhet och Norrbotten i 

synnerhet har blivit ett ökat fokus på turism som näring och därför kommer förändringar vara 

tvungna att ske.  

 

Vi hoppas på att man som företagsledare ska kunna dra nytta av vår studie även om studien i 

sig inte är riktad mot flera företag inom branschen. Gapet som uppstått mellan forskningen 

gentemot fasta anställningar och säsongsbaserade anställningar vill vi försöka att överbrygga i 

och med den här studien. Vi tror att våra rekommendationer och slutsatser även skall gå att 

tillämpa på andra företag inom den säsongsbaserade turistbranschen, detta ligger dock i 

betraktarens ögon att slutföra. 

 

1.2 Syfte & Frågeställningar 
 

1.2.1 Syfte 

 

Praktiskt syfte: Det praktiska syftet är att undersöka och analysera hur rekryterings- och 

retentionsprocesserna påverkar IceHotel, vi vill identifiera och belysa problem som kan finnas 

för att utifrån dessa kunna komma med rekommendationer. Resultatet riktar sig i huvudsak till 

IceHotel, men syftet är även att studien skall vara till nytta för andra säsongsbaserade företag 

som har liknande förutsättningar som IceHotel.  

 

Teoretiskt syfte: Det teoretiska syftet är att undersöka hur de existerande teorierna om HRM 

angående fasta anställningar kan tillämpas på säsongsbaserade anställningar. 

 

1.2.2 Frågeställningar 

 

Då vi i vår studie ämnar att dels undersöka hur företag idag arbetar med problematiken som 

presenterats ovan och dels ämnar söka lösningar på samma problematik så har vi valt att 

använda oss av och besvara två frågeställningar. Frågeställningarna är som följer: 
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- ”Hur/Vad gör IceHotels ledning idag för att återfå sin personal från säsong till 

säsong?” 

 

- ”Finns förbättringar som kan göras utifrån IceHotels ledning för att återfå 

personalen? Vilka?” 

 

1.3 Avgränsningar 
 

Studien har för avsikt att undersöka situationen för säsongsanställda gällande rekrytering och 

retention inom turistbranschen och mer specifikt IceHotel. Studien kommer därför inte 

behandla eller jämföra liknande företag. Vi kommer heller inte behandla andra branscher eller 

nationer. 

 

1.4 Begreppsförklaring 
 

Retention – Organisationens förmåga att behålla personal 

Onboarding – Modell för rekrytering och upplärning inom en organisation 

Job Enrichment – Arbetstillfredsställelse 

Exit-Interviews – Avslutningsintervju, intervju som håller vid avslut av anställning för att ta 

reda på orsaker till varför personalen lämnar organisationen 

Human Resource Management – Forskning inom ledarskap för personalhantering 

Human Resource Development – Forskning inom utveckling av personalhantering 

Self-Efficacy – Självförtroende till att exempelvis fatta egna beslut i arbetet 

Role clarity – Tydlighet i arbetsroll 

Social integration – Social integration på en arbetsplats 

Knowledge of Culture – Kunskap om kulturen inom en organisation 

Sommarbrev – Brev som skickas ut under lågsäsong för att upprätthålla kontakten och 

undersöka intresse inför nästa säsong hos en tidigare anställd 

 

1.4.1 ICEHOTEL AB 

 

Vi vill uppmärksamma läsaren på att IceHotel egentligen skrivs ut ICEHOTEL AB, enbart 

med versaler och avslutning med Aktiebolag. Vi har dock valt att skriva företagsnamnet som 

IceHotel för att det ska passa bättre i den skrivna texten. 
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2 Studiens utgångspunkter 
 

I detta kapitel kommer vi att presentera vårt ämne och orsakerna till varför vi valt just 

nämnda ämne i förhållande till vår utbildning och våra erfarenheter. Sedan kommer vi att gå 

in på vår förförståelse för ämnet. Därefter kommer vi att gå in på vårt vetenskapliga 

förhållningssätt för att visa på hur vi ser på vetenskap. Sedan kommer vi att visa på varför 

och hur vi valt de teorier som uppsatsen bygger på och slutligen kommer vår källkritik. 

 

 

2.1 Ämnesval 
 

Vi har valt ett ämne som ligger oss båda varmt om hjärtat i rekrytering- och 

personalomsättningsforskningen. Vi ville få en djupare förståelse för hur rekryteringen 

fungerar i en säsongsbaserad näring där personalomsättningen är oundviklig. Detta kom fram 

genom att Jonas läste kurser inom Human Resources på D-nivå och kom med idén till Jens 

som läste finansiering på D-nivå. Vi har dock båda två läst Service Management som 

civilekonominriktning och har under A-, B- och C-kurserna där fått ett djupare intresse för 

ledarskap och alla dess komponenter. Under studietiden har vi förstått att 

rekryteringsprocessen är väldigt komplicerad och företag gör i relativt stor utsträckning för 

lite för att locka till sig de bästa som finns på arbetsmarknaden. I den säsongsbaserade 

turistbranschen så är detta ett allt större hot då företagen på vissa platser kan se ett sjunkande 

underlag med ansökningar och hur de ska komma till bukt med det problemet är en svår nöt 

att knäcka. Genom att vi valt rekrytering och främst personalomsättning som huvudområde så 

kommer vi efter lite läsning osökt in på både upplärning, trivsel och organisatorisk 

hängivenhet då de är starkt korrelerade med ovan nämnda ämnen. Vi anser att vår studie kan 

bidra till inte enbart vårt studerade företag utan även till liknande företag inom samma 

bransch som kan ta hjälp av rekommendationerna och tipsen som vi kommer med då i hög 

grad är generaliserbara över vissa delar av branschen. 

 

2.2 Förförståelse 
 

Vår förförståelse inom ämnet HR i allmänhet och personalomsättning i synnerhet grundar sig 

i att vi båda läst det ledarskapsinriktade programmet, Service Management, vid Umeå 

Universitet. Vi har även arbetslivserfarenhet från området och det teoretiska förhållningssättet 

är lätt för oss att använda oss av då vi använt många av teorierna i tidigare studier under 

skolgången. 

 

Eftersom att båda läst Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management så 

har vi fått en djupare bild av ledarskapets grunder. Vi har även fått en inblick i 

beteendevetenskapens värld i och med att vi läst kurser på detta område. För att vi ska kunna 

arbeta i ett företag med någon form av personalansvar så har vi även lärt oss hur och vad vi 

ska göra vid en rekryteringsprocess. Detta gav oss en förståelse av komplexiteten vid denna 

process och intresset har successivt ökat i takt med att studierna landat på en högre nivå. Jonas 

har även läst två kurser inom Human Resource Management under sin termin utomlands på 

D-nivå. Den ena kursen utomlands; Managing Human Resources, gav en än djupare förståelse 

för ämnet och intresset för en uppsats inom HR ökade. Den andra kursen; Organizational HR 

Metrics and Applied Research Methods, gav en förståelse för betydelsen av ett utförligt HR-

arbete inom organisationer. Det gav även en inblick i hur mycket företag vinner och förlorar 

på att tappa personal, inte bara ur ett kunskapsperspektiv utan även finansiellt. 
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Under vårt fjärde år så läste Jens finansiell-inriktning vilket har gett honom en inblick i ett 

företags lönsamhet och vad den beror på. Han har även skapat sig en mer analytisk förståelse 

för företagens beslutsfattande och kan på så sätt fördjupa sig i analysen av 

personalomsättnings-problemet. I stort så har vi båda två en bra förmåga att analysera 

information och vi är vana vid problem som kan uppstå vid en kvalitativ studie vilket gör att 

vi försöker värja oss från dem redan i en tidig fas. 

 

Att studien kommer att genomföras vid IceHotel gör att vi har stor nytta av Jonas kunskap 

inom området då han arbetat vid företaget under säsongen 2007/2008. Detta gör att han har en 

djupare kunskap om företaget, dess problem och ett gediget intresse för turismbranschen. Det 

kan även göra att analysen blir subjektiv i och med att han tidigare varit i kontakt med flera ur 

personalen. Dock anser vi att fördelarna överväger nackdelarna eftersom att Jonas kan 

använda sig av sin egen erfarenhet för att hitta olika antydningar som intervjuobjekten kan 

göra och följdfrågor kan även uppstå då det finns en djupare förförståelse från en av 

forskarna. Arbetet vid IceHotel gav Jonas en inblick i företaget och även om det fanns 

mestadels positiva aspekter av både rekryteringen och personalomsättningen vid 

arbetstillfället så finns det självklart alltid förbättringar att göra. 

 

Då Jens arbetat som kassör inom bankbranschen så har han en förståelse för kundmöten och 

vikten av att ha en god rekryteringsprocess och att behålla kunskapskapital inom företaget. 

Han har även lärt sig hur det fungerar med att ha en stöttande ledning och om och hur företag 

arbetar med personalomsättning och dess beståndsdelar då han arbetat som timanställd. 

 

I efterhand kan vi se att vår förförståelse har påverkat oss på det sätt som vi hade 

förhoppningar om i förhand. Våra utbildningar har givit oss en stor fördel på så sätt att vi 

enkelt har kunnat finna mönster utifrån den informationen som vi har tillhandahållit via 

intervjuerna. Vi har även haft stor hjälp av det kritiska tänk som vi lärt oss att hantera under 

våra utbildningar vid till exempel intervjutillfällena då vi ämnat vara kritiska. Detta medföljde 

att vi kunde hitta bakomliggande faktorer till problemen under studiens gång på ett enklare 

sätt än om vi inte studerat liknande förfaranden tidigare. Som väntat fick vi en stor hjälp av 

Jonas kunskaper gällande inte enbart IceHotel utan även turismbranschen i stort. Jonas kunde 

inte enbart ställa följdfrågor under intervjuerna som var intressanta för studien utan även 

förstå en djupare mening med vad intervjupersonerna försökt få fram då de i relativt stor mån 

använde sig av branschbegrepp. 

 

2.3 Vetenskapligt förhållningssätt 
 

Vi vill i vår studie belysa en problematik som behandlar en specifik kontext. Vi kommer 

därför använda våra valda teorier som ett stöd för att skapa förståelse inom det givna området 

och sedan tillämpa vår egen tolkning. Vår studie innebär att vi kommer möta ledning och 

personal i diskussioner där deras uppfattningar blir tolkade av oss. Vår utgångspunkt för 

denna studie är därmed hermeneutisk. Bryman och Bell (2005, s. 589) beskriver hermeneutik 

som ett synsätt där ”tonvikten ligger på behovet att uppfatta saker och ting ur den sociala 

aktörens synvinkel”. Vidare beskriver de en inriktning inom hermeneutiken som kallas kritisk 

hermeneutik. Denna inriktning innebär ”insamling och analys av data som möjliggör en 

utformning av förståelse i kontext”(2005, s. 443). Detta är en väldigt passande beskrivning av 

den typ av studie som vi vill göra och vi menar därmed att vi har ett kritiskt hermeneutiskt 

förhållningssätt till studien. 
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Då tolkningen av resultaten kommer innebära en stor del av vår studie är vårt eget deltagande 

högst avgörande för utgången. Viktigt för oss blir att uppfatta respondentens uttryck vad 

gäller saker som kroppsspråk och attityd då dessa mer subjektiva faktorer också spelar stor 

roll för vår tolkning. Detta kan kopplas till den kritiska realismen som menar att för att förstå 

och förändra strukturer i en verksamhet måste de identifiera sådant som inte är uppenbara 

utan kräver praktiska och teoretiska arbetsinsatser (Bryman och Bell, 2005, s. 28). Detta 

begrepp belyser vikten av att vi i vår studie kan förbi-se det uppenbara för att öka förståelsen 

kring den specifika kontexten i studien.  

 

Den uppenbara svårigheten i vårt förhållningssätt blir att behandla problematiken kring 

subjektivitet. Då vi själva som tidigare nämnt spelar en stor roll i resultat blir våra subjektiva 

uppfattningar av stor vikt. Detta är något som alltid kan kritiseras vid ett hermeneutiskt 

synsätt då den egna tolkningen är betydande. Bryman och Bell beskriver kritik som att den 

kvalitativa forskningen ofta grundar sig i ”osystematiska uppfattningar ”(2005, s. 318). Vi är 

väl medvetna om dessa uppfattningar kring subjektiviteten i hermeneutiska studier, viktigt blir 

för oss att behålla objektiviteten i så hög grad det är möjligt då detta bidrar till trovärdigheten 

av studien. Den hermeneutiska studien bygger som sagt mycket på forskaren själv. Den 

förförståelse som vi presenterat ovan kommer därför ligga till stor grund för detta 

förhållningssätt. För-uppfattning innefattar tidigare erfarenheter, antaganden och fördomar. 

Dessa influerar alltså de tolkningar som forskaren gör och i vårt fall kommer våra tidigare 

studier inom serviceinriktade företag att påverka vår för-uppfattning. Vi hoppas ser det som 

en tillgång att kunna dra nytta av detta och att dessa för-uppfattningar blir något positivt i vår 

studie. 

 

2.4 Forskningsansats 
 

I vår studie kommer vi att undersöka och analysera situationen på IceHotel. I detta arbete 

kommer vi använda tidigare forskning som utgångspunkt för hela studien. Den tidigare 

forskningen fungerar som en utgångspunkt då vi utifrån den läser in oss på området och bildar 

oss en uppfattning om vilka teoretiska och praktiska problem kvarhållande av personal kan 

innebära. Vidare använder vi oss av relevanta teorier för att relatera de resultat vi fått till 

tidigare forskning för att på så sätt binda ihop det teoretiska med det praktiska och därmed 

minska gapet mellan de båda. Detta innebär att vi kommer använda oss av en deduktiv 

forskningsansats.  Med detta menas att själva forskningen genomförs och härleds utifrån 

befintliga teorier (Bryman och Bell, 2005, s. 588). Denna forskningsansats genomförs 

vanligtvis genom att författarna via teorin utformar hypoteser som man prövar empiriskt för 

att se om hypotesen håller eller bör avfärdas (Bryman och Bell, 2005, s. 23). I vår studie 

kommer vi dock inte att använda oss av hypoteser. Detta beror på att den typen av studie vi 

kommer göra är av en mer undersökande art där vi vill ta reda på hur verkligheten ser ut och 

sedan återkoppla det till befintlig teori inom ämnet. Detta innebär att vår studie inte kommer 

vara helt deduktiv utifrån Bryman och Bells synsätt då hypoteser inte används. 

 

2.5 Urval 
 

Vår hermeneutiska kunskapssyn påverkar våra urval. Den påverkan som detta har på oss är att 

vi ser världen utifrån våra egna ögon och kan på så sätt inte vara helt objektiva. Med detta i 

åtanke strävar vi självklart efter att vara så objektiva som möjligt. När det genomförs en 

kvalitativ undersökning så måste författarna till en början besluta vilken sorts urvalstyp de vill 
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använda sig av vid framtagandet av respondenter. Enligt Bryman & Bell (2005, s. 378) finns 

det ett stort antal former av urval som författare kan använda sig av. Ett exempel är det så 

kallade bekvämlighetsurvalet som kort kan förklaras genom att författarna väljer de 

respondenter som finns till hands. Ett annat urval är ett så kallat stratifierat urval som innebär 

att man delar in målpopulationen i grupper(strator) och gör sedan ett visst antal intervjuer med 

varje grupp för att få ett så procentuellt generaliserbart resultat som möjligt över exempelvis 

en hel organisation (Bryman & Bell, 2005, s. 378). Vi har valt att använda oss av ett icke-

sannolikhetsurval, det kan förklaras genom att författarna på förhand har en klar bild av vad 

och vilka som de vill undersöka för att sedan välja ut dem och på så sätt inte tillåta att alla 

enheter i populationen har lika stor chans till att väljas ut (Bryman & Bell, 2005, s. 111). 

Detta kan även relateras till det faktum att vi har ett kritiskt hermeneutiskt förhållningssätt till 

vår studie vilket innebär att vi på förhand har varit nödgade att bestämma oss för vad vi ville 

undersöka. 

 

2.6 Val av teorier 
 

I utformningen av den teoretiska referensram så ville vi inleda kapitlet med begrepp som vi 

menar är av mer generell karaktär för att eftersom komma in på smalare begrepp. Kapitlets 

disposition blev således att teorier presenteras utifrån en avsmalnande princip vad gäller 

ämnet. Med detta i åtanke så valde vi att låta den teoretiska referensramen utgå från att 

presentera den inverkan som personalomsättning har på en organisation. Därefter strävade vi 

efter att presentera relevanta teorier som har koppling till personalomsättningen. Valet av 

dessa gjordes utifrån en vilja att ringa in den problematik som en organisation lik IceHotel 

kan bemöta.  

 

Då vi anser att vårat syfte belyser en problematik av bredare art så menar vi att det är viktigt 

att vi i den teoretiska referensramen har en bred utgångspunkt vad gäller forskning inom 

organisationer, men viktigt är även att vi belyser andra forskningsområden där relevanta 

teorier finns. Denna medvetna önskan gjorde att vi under inläsningen valde att inleda med ett 

något osystematisk letande där vi ville få en mängd olika perspektiv. Allteftersom vi läste in 

oss på olika forskningsområden blev det tydligare för oss vad som var det verkligt relevanta i 

vår studie. När vi hade skapat oss en bild av de områden som vi ville belysa så fokuserade vi 

krafterna på att läsa in oss mer specifikt. Detta innebar för oss att hitta kopplingar till vår 

uppfattning om problematiken vi ville utforska.  

 

I detta skede var vi tvungna att göra många val vad gäller teorier. Vi ville vara noga med att 

studien hade en avgränsning som gjorde att vi kunde fördjupa oss tillräckligt i de ämnen vi 

valt. Detta innebar att ämnen som kändes intressanta valdes bort då vi ansåg att till exempel 

var för breda eller att forskningen saknade förankring i den kontext vi skulle undersöka. Dessa 

val innebar en vis stress då det hela tiden kändes som att nya vägar uppstod. Vi förstod att det 

viktiga här var att hela tiden göra våra val med utgångspunkt i våra syften. Detta blev vårat 

rättesnöre då val togs utifrån deras relevans till syftet. 

 

I sökandet av teorier använde vi oss i stor utsträckning av olika forskningsdatabaser. Den mest 

frekvent använda av dessa var Umeå universitets databas men även andra användes vid 

tillfällen. I sökningen utgick vi från de termer vi tidigare hade stött på och som vi trodde 

kunde vara relevanta. Dessa termer var exempelvis employee turnover och employee retention. 

Utifrån den läsning vi fann och de förslagna söktermer som artiklarna innehöll så kom våra 
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söktermer att förändras eftersom. Nya sökord som användes var exempelvis employee 

retention och employee turnover kombinerat med termer som implications eller reasons. 

 

Då mängden träffar var stor på många sökningar så var det viktigt för oss att kunna urskilja de 

relevanta från de mindre relevanta. Detta arbete gjordes genom att först och främst tolka den 

titel som artikeln hade. Efter det såg vi till de relaterade termer som artikeln innehöll fanns 

och självklart abstracten som var bifogad. Efter att vi läst abstracten blev nästa steg att gå 

igenom artikelns innehåll. När vi läste igenom artiklar som vi tyckte var speciellt intressanta 

så fann vi ofta annan forskning genom dessa. På detta sätt upptäckte vi ett annat sätt att följa 

forskningen då vi här många gånger kunde utforska andra synvinklar och motsägande 

forskning. Detta kom att bli en väldigt användbar metod för oss. 

 

När vi kände oss nöjda med valen av teorier och dess omfång så valde vi att samla dem på ett 

och samma ställe där vi båda kunde komma åt dem. Detta gjorde att vi alltid hade tillgång till 

det batteri av teorier som vi samlat på oss. Att snabbt och enkelt kunna tillgå olika artiklar 

förenklade skrivandet av den teoretiska referensramen avsevärt. Utöver att samla information 

på ett ställe så utformade vi en form av mindmap där de valda artiklarna ingick. Syftet med 

den var att åskådliggöra den tankeprocess vi gick igenom i valet av teorier. Denna mindmap 

underlättade ytterligare det vidare arbetet. 

 

Arbetet med att välja teorier la vi stor vikt vid då vi kände att forskningens innehåll var 

avgörande för utgången av vår studie. Av denna anledning kom detta arbete att bli väldigt 

tidskrävande vilket stundtals kunde kännas tröttsamt, men som i efterhand visade sig vara väl 

värt det. 

 

2.7 Källkritik 
 

I vår studie har vi medvetet strävat mot att samla källor från en mängd olika författare. Vår 

förhoppning är att då vi använder oss av många olika källor så minskar risken för att vi ska 

använda oss av felaktig information. Då flera författare visar på liknande forskning så 

förefaller det troligt att denna forskning har genomgått grundlig granskning vilket gör att vi 

kan vara trygga i valet av en sådan källa. 

 

Då mycket av den forskning som vi tagit del av är skriven på engelska så har detta inneburit 

att vi varit tvungna att översätta den till svenska. Vi har varit tvungna till detta då vi valt att 

använda svenska i texten så långt det är möjligt för att förenkla för läsaren. Då vi översätter så 

innebär det att det i översättningen kan gå miste om uttryck och liknande. Detta försöker vi 

undvika genom att vara noga med att tyda exakt vad författaren är ute efter och sedan 

översätta utifrån det. Detta menar vi gör att risken för missförstånd eller felaktiga citeringar 

som kan uppstå minskas om man gör en bokstavlig översättning och inte ser till det innehåll 

som författaren vill förmedla. 

 

I valet av teorier så har vi försökt att finna studier som är aktuella. Det är viktigt då nyare 

studier är uppdaterade vad gäller exempelvis sociala skeenden och modern teknik. När källor 

är uppdaterade så innebär det att teorier som här skapats har sitt ursprung i samma tidsanda 

som den vi gör vår studie i. Detta gör att den forskning som vi tagit del av i hög grad är 

relevant för vår studie. Undantag finns dock, vi har exempelvis en teori av Herzberg som 

skrevs under 1950-talet. En sådan studie som då var banbrytande har givetvis kommit att 

revideras och kritiseras av forskare långt efter att den skrevs. Anledningen till att vi valt att 
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även inkludera äldre forskning är att vi bedömer den fortfarande vara relevant då vi även 

använt oss av den under vår utbildning. 

 

Patel och Davidson (1994, s. 56) menar att närheten till informationslämnaren är avgörande 

för att undvika förfalskningar. De menar att den förstahandrapportering som 

informationslämnaren skapar är primärkällan och all övrig referens till denna är 

sekundärkällor. I vår studie har vi försökt att alltid hitta primärkällan till den information som 

vi funnit i sekundärkällan. Detta gör vi för att information som passerar många led riskerar att 

bli misstolkad vilket gör att den löper risk att inte överensstämma med den ursprungliga teorin. 

Sökandet efter primärkällor är många gånger väldigt tid- och resurskrävande då dessa källor 

av olika anledningar kan vara svåra att hitta. Tillfällen då sökandet efter primärkällor 

inneburit alltför stort arbete att hitta har vi varit tvungna att använda oss av sekundärkällor 

istället. I valet av sekundärkällor så menar Patel och Davidson (1994, s. 55) att författarna 

måste veta hur pålitligt författaren av materialet är för att kunna säkra dess ursprung och 

därmed försäkra sig om att källan är trovärdig. På grund av detta så har vi i valet av 

sekundärkällor alltid valt sådan forskning där vi kan lita på författarens kunskap. För att 

kunna vara säkra på huruvida författaren är pålitlig så har vi bara sökt material i välaktade 

databaser där materialet är granskat av andra forskare. På detta sätt kan vi använda 

sekundärkällor där vi vet att materialet är utvärderat och godkänt. 
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3 Teoretisk referensram 
 

Vår studie har sin grund i en teoretisk referensram, vi kommer i det här kapitlet att ta fram de 

teorier som är relevanta för vår studie. Vi kommer att börja med att förklara teorin kring 

retaining och sedan övergå till en mer avsmalnad fokusering på dess bakomliggande orsaker. 

De bakomliggande orsakerna som vi valt att fokusera på är rekryteringsprocessen och 

trivseln hos medarbetarna då det finns studier som pekar på att de i hög grad är korrelerade. 

Vi har valt att göra studien utifrån teorier och modeller som vi här kommer att presentera var 

för sig. Till en början kommer vi att diskutera generellt kring personalomsättning och dess 

inverkan på organisationen. Detta fungerar som en inledande teoretisk syn på problemet. 

Kapitlet fortsätter sedan med mer djupgående forskning exempelvis vad som motiverar en 

anställd att återvända och vad motiverar arbetsinsatsen. Sedan kommer vi in på varför 

anställda stannar/går och vad företaget kan göra för att motverka omsättningen. 

 

 

3.1 Personalomsättning 
 

Forskning kring personalomsättning har framförallt behandlat anledningarna till att anställda 

slutar eller stannar och vilken innebörd detta har på verksamheten. Personalomsättningen hos 

ett företag innebär direkta kostnader vad gäller att ersätta personal och träning etcetera. Det 

innebär även indirekta kostnader i form av förlorad kompetens och liknande (Allen et al., 

2010, s. 48). Detta visar på de stora vinningar som finns att göra för företag som aktivt jobbar 

med att utvärdera och utveckla sin personalhantering. 

 

En stor anledning till att forskningen kring personalomsättning intresserar företag är att här 

finns mycket att tjäna, stor omsättning innebär stora kostnader. För företag innebär det inte 

bara monetära kostnader. Tracey och Hinkin (2008, s. 13) menar att dessa kostnader kan delas 

in i hårda och mjuka kostnader. De hårda kännetecknas av sådant som innebär direkta utgifter, 

medan de mjuka står för förlorad kompetens exempelvis. De hårda kostnaderna innebär en 

självklar stress på företaget rent ekonomiskt och kan verka som det stora problemet. Men 

inom service branschen kan det vara det omvända. Ipe (2008, s. 7) belyser vikten av 

de ”mjuka värdena”, dessa är svåra att sätta fingret på men egenskaper som social kompetens 

tillskrivs ofta mjuka värden. De beskrivs som hörnstenen i ett framgångsrikt serviceföretag. 

Därför kan förlusten av dessa mjuka kostnader bli väldigt kostsamma då kan innebära större 

problem för företaget än de hårda kostnaderna. 

 

Forskningen inom området visar på vikten av att skilja olika typer personalomsättning. Allen, 

et al (2010, s. 50) menar att det finns tre typer som bör belysas. Den första är frivillig och icke 

frivillig omsättning. Den frivilliga avser personal som slutar av egen vilja. Den icke frivilliga 

avser sådan anställning som avslutas av företaget. Forskarna menar att det även finns 

funktionell och dysfunktionell, funktionell personalomsättning är icke skadlig. Alltså sådan 

som till och med kan gynna företaget då tjänsten kanske inte är svår att ersätta eller att den 

anställde hade för låg kompetens. Det motsatta är ifall en skicklig anställd slutar och det 

uppstår svårigheter att ersätta hen. Den sista typen av personalomsättning är sådan som kan 

undvikas och inte undvikas. Den typen som kan undvikas är när de anställda slutar på grund 

av exempelvis jobbnöjdhet eller dålig lön. Den oundvikliga sker när en anställd slutar av 

anledningar som sjukdom eller liknande. Att kunna identifiera olika typer av 

personalomsättning hjälper företaget att se anledningarna till att en anställd slutar och kan 

därmed maximera investeringen personal(Allen et al., 2010, s. 57). Det kan till exempel visa 
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sig att många slutar frivilligt på grund av missnöje med en chef eller för att det finns en 

konkurrent som erbjuder bättre förmåner. Detta ger i sin tur företaget kunskap kring hur de 

ska arbeta för att optimera sin personalomsättning. 

 

Shaw et al. (2005, s. 63) bygger vidare på denna forskning och visar på ett negativt samband 

mellan den frivilliga personalomsättningen och prestationen hos de anställda. De visar på hur 

det ackumulerade humankapitalet minskar av frivillig personalomsättning och detta i sin tur 

leder till att det får en effekt på arbetskraftens kvalitet. Andra noterbara effekter av frivillig 

personalomsättning som studien visar är att antalet olyckor, inkomst och produktivitet inom 

organisationen också ökar (Shaw et al., 2005, s. 64).  

 

Denna forskning visar på nackdelar med att personal slutar frivilligt. Annan forskning visar 

att detta inte alltid är fallet. Steel et al (2002, s. 154) menar att personal som slutar inte 

behöver vara något negativt, tvärt om. De menar att företagen bör se till hur mycket personen 

som slutar bidrar till organisationen. De gör skillnad på sådana som bidrar mycket och sådana 

som bidrar lite. Om någon som bidrar mycket slutar så skadar det organisationen. Men om det 

är någon som bidrar lite så är det positivt för organisationen om denne slutar. Denna studie 

motsäger Shaw et al då den visar att organisationen måste se till kompetensen på den som 

slutar och inte bara om personen slutar av egen vilja.  

 

Dessa kontrasterande studier visar på den mångfasetterade problematik som finns kring 

personalomsättning. Steel et al (2002, s. 150) menar därför på att när företag försöker 

motverkar personalomsättning så har man bäst chans att lyckas när insatser implementeras 

utifrån den specifika kontext som finns inom organisationen. Generella lösningar skulle alltså 

vara mindre önskvärda då organisationer ofta har väldigt olika förutsättningar. 

 

Förmågan ett företag har att behålla sin personal är av stor vikt för företagets framtida 

framgång. Den mesta av forskningen inom området tyder på detta, något som inte varit lika 

enkelt att fastställa är hur företag går tillväga för att behålla sin personal. Steel et al (2002 s. 

150) menar att personalomsättning är något som ofta försummas av ledningen inom 

organisation. Det borde dock tas på stort allvar då brister här kan innebära stora kostnader.  

 

En tillfredsställd anställd känner sig mer nöjd över sin situation på arbetsplatsen och kommer 

således vara mindre benägen att lämna. Chen et al (2011, s. 159) menar att trivsel är något 

som påverkar personalomsättningen på ett direkt sätt. Låg trivsel bland de anställda leder till 

att företagen drabbas av höga kostnader kopplade till personalomsättningen. Att man som 

anställd slutar sitt jobb på grund av att trivsel är något som kan tyckas uppenbart. 

 

Den andra är andra jobb alternativ, genom att uppfatta andra alternativ som mer attraktiva än 

den nuvarande arbetsplatsen så ökar risken för att den anställde lämnar (Mitchell et al., 2001, 

s. 97). Studien visar även på en annan sak som gör en anställd mindre benägen att lämna. 

Detta är jobbförankring. Allen et al. beskriver jobbförankring som ”de olika sätt man blir 

förankrad i sitt jobb och en gemenskap över tid”(2010 s. 56). Med det menas att de anställda 

med tiden skapar kontakter och kopplingar som gör det svårare att sluta då man värnar om att 

behålla dessa. Allen et al (2010, s. 59) menar att företagen först måste skapa sig en förståelse 

kring hur personalomsättningen tillkommer och utifrån det dra slutsatser som kan leda till en 

förändring. Denna förståelse blir en utgångspunkt för vidare förståelse kring vilka faktorer 

som organisationen måste se över. 
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3.2  Motivation, trivsel och hängivenhet. 
 

Forskningen inom employee retention syftar till organisationers förmåga att behålla sin 

personal. Inom det forskningsområdet fokuseras det på anledningarna till att personal slutar 

och vad som kan motivera dem att inte sluta. Majoriteten av forskningen ämnar komma med 

strategiska rekommendationer till ledningen och fokuserar på förebyggande metoder. I vår 

studie så ämnar vi att undersöka varför man som säsongsanställd väljer att återkomma. Vi 

kommer därför både att belysa den forskning som finns beträffande strategiska val för 

ledningen. Men även vad som motiverar en anställd att återvända och vad motiverar 

arbetsinsatsen. Detta kommer därför belysas i denna del 

 

En klassisk modell inom området är Herzbergs två-faktors-modell (Miner, 2006, s. 63). 

Herzbergs modell tangerar Maslows behovstrappa i det faktum att motivationen hos en 

anställd är beroende av att behov blir uppfyllda. Vad Herzberg vidare visar på är att det finns 

specifika faktorer som gör att personalen trivs respektive vantrivs på sin arbetsplats och 

definierar även dessa. Han skiljer på dessa båda genom att dela in faktorerna i motivatorer och 

hygienfaktorer (Miner, 2006, s. 63). Med motivatorer menas sådana faktorer som leder till att 

man blir tillfredsställd med sitt jobb. De faktorer som är relevanta i vår studie är erkännande, 

ansvar, insats och själva arbetssysslorna.  Dessa motivatorer leder alltså till att en anställd 

känner sig tillfredsställd och motiverad med sin arbetssituation men de gör inte att du blir av 

med missnöje. Dessa faktorer baserar sig på den anställdes uppfattning om sin arbetssituation 

och är därmed kopplade till den anställde som person (Miner, 2006, s. 62).  

 

Till skillnad från motivatorer så menar Herzberg att hygienfaktorerna är sådana som gör att 

man minskar missnöjet hos de anställda. De är alltså sådana faktorer som inte skapar 

motivation eller tillfredställelse utan sådana som reducerar missnöje (Miner, 2006, s. 63). Om 

dessa inte kan uppfyllas så leder det till missnöje bland de anställda och blir därför lika 

viktiga som motivatorerna. De hygienfaktorerna som är relevanta för vår studie är lön, 

arbetsförhållanden och förhållandet till sina medarbetare. Dessa faktorer är sådana som kan 

benämnas som yttre faktorer. De är alltså sådana som är kopplade till jobbet på ett mer 

indirekt sätt än vad motivatorerna är (Miner, 2006, s. 63). 

 

Hygienfaktorerna märks framförallt när de saknas, med det menas att de är måsten för att den 

anställde inte ska vantrivas på sitt jobb. Här skiljer sig motivatorerna och hygienfaktorerna åt 

då den förstnämnda kan leda till trivsel och motivation medan den andra verkar för att minska 

missnöje. 

 

Dessa studier visar på vad som krävs för att man som anställd ska trivas. Att trivsel hos 

personalen är något positivt för organisationen är något som forskare enats kring. Det finns 

mängder av forskning inom området och den visar bland annat på att anställda som trivs bra 

jobbar hårdare och stannar längre än sådana som vantrivs (O´Malley, 2000, s. 157). Sharma 

(2010, s. 9) menar vidare att trivsel är direkt eller indirekt kopplat till omsättningen då den 

personal som vantrivs har större tendens att lämna. Aydogdu och Asikgil (2011, s. 44) menar 

på att det är en direkt koppling mellan trivsel och omsättning. De menar att detta samband 

finns då missnöjd personal har en stark tendens att lämna organisationen. Denna forskning 

visar dels på vikten av att ha personal som trivs. Men det visar också på hur vikten av att se 

till att man undviker vantrivsel hos personalen.  

 

Smith (2001, s. 7) menar precis som Sharma att trivsel spelar en stor roll vad gäller 

personalomsättning. Han menar att just trivsel kommit att spela en allt större roll på senare år 
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då trivsel blivit en allt viktigare som motivationsfaktor än till exempel lön. En studie av 

Branham (2005, s. 3) belyser problematiken kring detta. Hans studie visar att majoriteten av 

chefer tror att anställda lämnar sina jobb på grund av lönen. När han ställer samma fråga till 

anställda så visar det sig att majoriteten av dem menar att man slutar av andra anledningar än 

just lön. 

 

Trivsel är precis som andra motivatorer kopplade till den anställde som person. Molander 

(1996, s. 211) menar att ett problem för organisationer är att trivsel är olika saker för varje 

anställd då det beror på saker som personlighet och förväntningar etcetera. Detta innebär att 

trivsel inte kan implementeras och användas av organisationen på samma sätt som exempelvis 

lön utan kräver mer personliga lösningar. Detta visar på den problematik som kan finnas i att 

öka trivseln hos anställda då motivatorer till skillnad från hygienfaktorer ofta saknar generella 

lösningar. Trivsel är dock inte bara något som gör att personalen blir mindre benägen att 

lämna organisationen det är även något som kan innebära att man fattar tycke för 

organisationen och vill stanna. Dirani & Kuchinke (2011, s. 1183) utvecklar detta och menar 

att personal som trivs utvecklar kognitiva band till organisationen. Dessa kognitiva band är i 

själva verket benämningen för vad som inom forskningen brukar kallas organisatorisk 

hängivenhet. Dirani & Kuchinke (2011, s. 1182) definierar hängivenhet som anställdas 

känslor för organisationen samt hur fast man är vid organisationen. En hängiven anställd är 

alltså någon som i hög grad känner sig fast vid organisationen och är villig att jobba mot 

organisationens mål (Dirani & Kuchinke, 2011, s. 1182).  

 

En studie av Aydogdu och Asikgil (2011, s. 45) bygger vidare på dessa argument av Dirani. 

De menar på att den personal som trivs på jobbet är mer benägna att stanna. Trivsel som 

skapats då man känner sig känslomässigt fäst vid organisationen leder till att man som 

anställd blir hängiven organisationen, detta visar därmed på en tydlig koppling mellan dessa 

båda.  

 

Forskningen inom organisatorisk hängivenhet visar man positiva effekter kopplat till ämnet. 

O´Malley (2000, s. 44) menar exempelvis att hängivenhet leder till lägre personalomsättning, 

fler arbetade timmar, större tendens att hjälpa andra samt bättre service. Aydogdu och Asikgil 

(2011, s. 46) visar vidare att exempelvis personalomsättning minskar då man har höga nivåer 

av trivsel och hängivenhet. Dock så motsätter de sig att dessa skulle ha en avsevärd effekt på 

arbetsprestationen. De menar att man inte kan bedöma detta på ett tydligt sätt. Deras argument 

motsäger till exempel Shaw et. als (2005, s. 64) argument om att låg personalomsättning 

skulle gynna arbetsprestationen. Dirani (2011, s. 1182) menar att anledningen till att 

hängivenhet är så pass uppmärksammat på grund av dess inverkan på organisationens 

prestation i stort.  

 

Modellen visar på hur man genom att motivera sin personal kan bidra till organisationens mål 

I stort och mer specifikt till bättre retention och rekrytering. Syftet med modellen är att 

tydliggöra den forskning som vi tar upp i denna del av teorikapitlet och hur de förhåller sig till 

varandra. Modellen börjar med att motivationen hos en anställd kan delas upp i motivatorer 

och hygienfaktorer. Dessa är som tidigare nämnt de faktorer som enligt Herzberg måste 

uppfyllas för att kunna motivera personalen. När dessa två uppfylls så finns förutsättningar för 

att personalen ska trivas och bli hängivna organisationen. Detta leder i sin tur till att 

organisationen lyckas bättre med sin rekrytering och retention. På det här viset vill vi 

illustrera hur Herzbergs tidiga teorier som grundar sig inom psykologin kan relateras till den 

moderna forskningen inom trivsel och hängivenhet. På detta sätt kan man inom forskningen 

se en röd tråd mellan anställdas fundamentala behov och organisationens prestation.  
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Figur I - Egen modell utifrån Martin et al (2006) 

 

3.3 Retention 
 

Retention av anställda är ett ämne som har stark koppling till ekonomisk problematik som 

omsättning, men även ämnen som är mer relaterade till ledarskap och trivsel. Detta då 

organisationens förmåga att behålla personal kan ha en stark påverkan på till exempel 

upplärningskostnader såväl som kvaliteten på arbetet. 

 

Steel et al. (2003, s. 159) menar att problem med retention är något som ofta går 

ouppmärksammade tills de dränerar företagets finanser.  Med detta menar han att företag ofta 

tar retention förgivet så länge inte personalomsättningen skapar problem. Organisationer har 

alltså ofta tendenser att inte vara proaktiva vad gäller retention utan leva i tron på allt kommer 

fortsätta som det gör för tillfället. Finnegan håller med om detta faktum och menar att trots att 

retention kan ha en stor inverkan på ett företags resultat så har företag överlag inte gett 

retention den uppmärksamhet och focus som ämnet förtjänar. Finnegan (2009, s. 15) menar 

att företag som aktivt jobbar med retention har bättre resultat vad gäller personalomsättning 

än sådana som inte gör det. Ofta är ledningen införstådd i att man måste behålla duktig 

personal men inte hur. Finnegan (2009, s. 15) menar att företag historiskt sett har bemött 

retention på samma sätt som Christopher Columbus, utan en karta som leder vägen. 

 

Att man som Finnegan menar bör arbeta med retention för att påverka ett företags prestationer 

är något som kan tyckas vara uppenbart. Allen instämmer i att företagen måste lägga resurser 

på retention. Men hans syn skiljer sig delvis från Finnegans då han menar att det ofta är 

meningslöst att lägga resurser på retention om man inte förstår personalomsättningen utifrån 

dess specifika kontext (Allen, 2010, s. 57).  Med detta belyser han vikten av förståelsen kring 

varför vissa slutar eller vilka faktorer som gör anställda missnöjda. Därmed vill han skifta 

Motivation 

Hygienfaktorer Motivatorer 

Hängivenhet & Trivsel 

Framgångsrik Rekrytering & Retention 
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fokus från resursfördelning och istället fokusera på att analysera anledningarna som 

föranleder retention(Allen, 2010, s. 58). 

 

När retention implementeras inom en organisation så kan det innebära att företaget inför 

någon form av policy eller liknande strategi för att på bästa sätt ska kunna hantera 

retentionfrågor. Den forskning som vi tagit del av visar på vikten av att kunna dra slutsatser 

och göra bedömningar utifrån den kontext som finns inom företaget som till exempel Allen et 

al. (2010, s. 60) visar på. Steel et al. (2003, s.151) menar att när en organisation 

implementerar någon form av strategisk plan rörande retention så är kvaliteten på den bara så 

bra som kvaliteten av informationen som planen grundas på. När informationen samlats upp 

är det viktigt att göra en bred undersökning kring orsaker och faktorer. Denna information ska 

innefatta data kring vilka som slutar och vilka som stannar samt varför(Steel et al., 2003, s152) 

Vad gäller sådana undersökningar så menar Steel et al. (2003, s 153) att det är orsakerna till 

varför personalen slutar som är de viktigaste och bör därför forma strategin.  

 

Denna åsikt motsägs delvis av bland annat Allen et al. (2010, s. 56) som menar att det är 

minst lika viktigt att se till anledningar till varför personalen stannar som varför den slutar. 

Detta för att ge kunskap om varför man är attraktiv som arbetsgivare och varför anställda trivs.  

 

Allen et. al (2010, s. 61) skriver att “den data som är nödvändig för att förstå vad man som 

organisation bör förändra kan komma från många olika källor vanliga exempel är exit 

interviews, post-exit surveys och olika medarbetarsamtal”. Mycket forskning har gjorts 

beträffande vilka metoder företag bör och inte bör använda.  Steel et. al (2003, s. 153) visar på 

att många företag förlitar sig på exit-interviews när det kommer till att skaffa information. 

Han menar dock att detta är en ineffektiv metod då informationen ofta inte är sanningsenlig. 

Detta beror på att de anställda inte har något att förlora på att säga sanningen om de tror att 

det kan påverka de referenser man senare får av företaget (Steel et al., 2003, s. 153). 

 

Steel et al. (2003, s. 158) menar att effektivare metoder för retention är job enrichment och 

trovärdiga jobb förväntningar. Dessa är exempel på metoder som organisationen kan jobba 

med före och under en anställning tillskillnad från exit-interviews som sker i samband med att 

personalen slutar. Att dessa skulle vara mer effektiva metoder går alltså i linje med de 

forskare som menar att retention är något man bör arbeta proaktivt med. 

 

Finnegan (2009, s. 99) visar till skillnad från andra forskare (Steel et al., 2003; Allen et al., 

2010) att receptet för lyckad retention inte nödvändigtvis måste grunda sig på strategier och 

hur de implementeras. Hans argument grundar sig I mer sociala åtgärder och menar att 

orsakerna till att man tar ett jobb ofta är vitt skilda från orsakerna till att man slutar. Han 

menar att “anställda tar jobbet på grund av saker men stannar eller slutar på grund av 

människor” (2009, s. 99).  Han pekar här på vikten av att trivas med sina arbetskamrater men 

även vikten av den anställdes relation till ledningen. Finnegan (2009, s. 99) bygger vidare på 

vikten av relationen till ledningen och menar att “det överlägset viktigaste förhållandet 

beträffande retention är det mellan anställd och dennes arbetsledare”. Han menar att 

arbetsledaren ofta har stor inverkan på arbetssituationen och blir därför väldigt avgörande för 

hur man trivs. I och med detta så menar Finnegan att man bör göra arbetsledare ansvariga för 

hur retention sköts på sin avdelning. Tanken bakom detta är att de som har närmast kontakt 

med de anställda ges ansvar att se till att duktiga anställda stannar (Finnegan, 2009, s. 100).  

 

Finnegan (2009, s. 100) menar att om arbetsledare skall göras ansvariga för retention så krävs 

de att de har de resurser och den utbildning som krävs för att kunna göra ett bra jobb. 
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Finnegan menar alltså att den viktigaste personen för retention är arbetsledaren och om den 

personen är duktig på det den gör kommer organisationen gynnas. Detta skulle motivera 

ledningen att välja, utveckla och belöna de arbetsledare som är gör ett bra jobb med att få 

duktig personal att stanna och trivas (Finnegan, 2009, s. 100). 

 

Finnegans forskning fokuserar mycket på motivatorer som Herzberg introducerade, alltså 

sådana faktorer som direkt påverkar arbetssituationen. Att dessa faktorer är väldigt viktiga för 

anställda är forskare generellt sett överens om. Man får dock inte överskatta dess innebörd. 

Studier vissa på att faktorer som lön och jobbsäkerhet värderas högt av anställda (Boxall & 

Purcell, 2011, s. 205) vilket understryker Herzbergs tankar om att båda motivatorer och 

hygienfaktorer måste värderas likvärdigt när man ser till den anställdes arbetssituation. 

 

3.4 Rekrytering 
 

”Att misslyckas med att rekrytera personal med rätt kompetenser kommer att fördöma 

företaget i längden, eller åtminstone, bidra till en hämmad tillväxt” (Boxall & Purcell, 2011, s. 

194). Boxall & Purcell (2011, s. 194) beskriver vidare att företagen måste attrahera och måna 

de anställda som har den sortens kvalitéer som gör företaget produktivt i dess bransch. Human 

Resource-området är väldigt brett och vi har valt att fokusera på rekryteringen och på så sätt 

även kommit in i upplärningsprocessen, eller som vi valt att kalla den, onboarding. 

Onboarding är ett begrepp som innefattar allt från rekrytering till fullfjädrade anställda. 

 

Enligt Breaugh & Stark (2000, s. 4) finns det mycket forskning inom ledarskapsområdet som 

kretsar kring rekryteringskällor och menar på att man istället måste se till helheten av 

rekryteringsprocessen och granska den för att få en bättre bild av om rekryten uppfyller 

företagets mål. Breaugh and Stark (2000, s. 6) skriver även att de anser att målen bör vara det 

första som genomförs i en rekryteringsprocess. Om det inte finns klara mål med rekryteringen 

så är det väldigt svårt att framställa en rekryteringsstrategi. Personalfrågor i allmänhet finns 

det väldigt mycket forskning kring och just Human Resource-forskningen har under senare år 

utvecklats oerhört. 

 

Det finns teorier inom HR-forskningen som tar upp Human Resource Development, eller 

HRD, vilket innebär att man utvecklar medarbetare och organisationer. Enligt Nilsson et al.  

(2011, s. 27) säger många organisationer att man ser personalen som sin viktigaste resurs, 

men sedan lever de inte upp till det uttalandet. Nilsson et al. (2011, s. 31) väljer att lyfta fram 

saker som gör att man kan utveckla organisationen med personalen som viktig resurs och 

använder modeller för att visa sin tes om att HRD verkligen fungerar. Dessa teorier är 

applicerbara för alla företag och så även för IceHotel, vi har dock valt att inte ta med HRD-

forskningen därför att vi anser oss ha funnit bättre källor till det vi verkligen vill studera vid 

och har istället för att använda ett vetenskapsområde, slagit oss in på flera olika med planen 

att sammanfoga allt till en bättre slutsats. 

 

Rekrytering är grunden i personalhantering, utan att rekrytera så finns det inga personalfrågor. 

Enligt Ahrnborg (1997, s. 56) är rekryteringen den allra viktigaste beståndsdelen gällande 

personalen. I en ständigt förändrande bransch så måste man se till vikten av att få in bra 

medarbetare. Man är helt beroende av vilka människor som kommer in i företaget och 

konsekvenserna kan bli stora om företaget väljer fel medarbetare. På samma sätt kan det få 

företaget att växa om man får in rätt medarbetare vid en rekrytering (ibid). Ahrnborg (1997, s. 

58) skriver vidare att det alltid har funnits ”goda ledare som besitter en naturlig fallenhet för 
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personalarbete och i synnerhet rekrytering. Vissa chefer har en enastående förmåga att 

framgångsrikt kunna finna och anställa nya medarbetare till sitt företag eller sin avdelning.” 

(Ahrnborg Swenson, 1997, s. 58) Vidare menar Ahrnborg (1997, s. 58) även att dessa 

naturbegåvningar till chefer har en tydlig bild av den person som de efterfrågar och kan därför 

snabbt och utan tvekan veta när de stöter på den rätte medarbetaren. 

 

Detta sätt att göra rekrytering på är främst applicerbart på mindre företag där oftast cheferna 

själva är ansvariga för rekryteringen. Större företag använder sig ofta av rekryteringsfirmor 

eller Human Resource-avdelningen för detta ändamål. Motsatsen till den rutinerade chefen 

med ett skarpt öga för vilken personal man efterfrågar är den unga oftast nyutbildade chefen. 

Den nyutbildade chefen är i sin tur i behov av både utbildning och erfarenhet för att lyckas 

med sin rekrytering. (Ahrnborg Swenson, 1997, s. 58)  

 

”Det är inte lätt att bemanna en organisation så att den bli framgångsrik … Rekrytering är en 

levande process på varje arbetsplats. Om den hanteras med framförhållning och kompetens 

blir varje anställning ett led i företagets strategi mot nya uppställda mål.” (Ahrnborg 

Swenson, 1997, s. 58). Enligt Boxall & Purcell (2011, s. 194) finns det många gap i 

rekryterings-forskningen, för att utveckla bra rekryteringsstrategier så måste man utveckla 

forskningen. Vissa företag är starka i rekryteringsfasen därför att de har tillgångar som gör att 

de kan erbjuda en högre lön vilket gör att de har ett större urval av personer att välja bland för 

sina positioner. 

 

3.4.1 Upplärning/Onboarding 

 

Onboarding är ett begrepp som täcker det mesta inom upplärningsprocessen hos ett företag. 

Det finns flertalet olika modeller gällande onboarding som i olika utsträckning beskriver 

förfarandet från rekrytering till fullgod medarbetare. Vi har valt att använda oss av en modell 

av Bauer (2010, s. 9) som vi anser bäst beskriver processen och ger en bra grund för vårt 

arbete gällande onboarding. Onboarding kan vara allt från utbildning och introduktion till 

praktisk upplärning på arbetsplatsen. Hos passiva onboarding-företag, alltså de som inte har 

någon speciell plan för sitt upplärande finns det ett negativt samband mellan rekryteringen av 

personalen och dess upplärningsplan. Istället för att se rekryteringen som ett första steg i 

onboarding-processen så ser man det som en separat funktion. (Bauer T. N., 2010, s. 9) När 

man genomför rekryteringen så bör man ge den sökande realistiska förväntningar för att sedan 

åta sig anpassningsmekanismer som i slutändan kommer att leda till högre organisatorisk 

hängivenhet. (Bauer T. N., 2010, s. 9)  

 

”Ledarskapet innebär att inspirera och möjliggöra andra till att göra sitt absolut yttersta 

tillsammans för att förverkliga ett meningsfullt och givande syfte. Onboarding handlar inte 

om att förvärva, tillmötesgå, tillgodogöra och skynda på de nyanställda. De medlen är bara 

steg på vägen för att svara till det gemensamma syftet.” (Tavis, 2010, s. 2) 

 

Enligt Bauer (2010, s. 9) så bör man se hela rekryteringen som ett medel för att komma vidare 

till nästa steg: Selection, för att på så sätt enkelt kunna få medarbetarna att passa in i 

organisationen och lära känna den interna- och externa verksamheten. 

”Rekryteringsprocessen ger information, men den bör också hjälpa nyanställda att forma 

realistiska förväntningar och skapa anpassningsmekanismer.” (Bauer T. N., 2010, s. 9) På 

detta sätt så kommer man att skapa ett högre engagemang för arbetsplatsen hos personalen. 

(ibid.) 
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Figur II - Egen modell utifrån Bauer (2010) 

 

Forskare har identifierat fyra stora delar som är relaterade till båda arbetsrollen och den 

sociala miljön som företag kan använda för att hjälpa nyanställda maximera sin onboarding-

period. Den första delen är ”Self-Efficacy” vilket innebär självförtroende i sin egen 

arbetsinsats. Till den grad att medarbetarna känner sig säkra i att göra arbetet väl, så kommer 

hen att vara mer motiverad och i slutändan mer framgångsrik jämfört med mindre självsäkra 

medarbetare. (Bauer T. N., 2010, s. 5) Organisationer bör fokusera sitt arbete på mer riktade 

onboarding-program för att öka självsäkerheten i arbetet hos de anställda i deras tidiga 

anställning. ”Self-Efficacy” har visat sig ha en inverkan på organisatorisk hängivenhet, trivsel 

och turnover. (ibid.) 

 

Den andra delen i en väl utförd onboarding-process är ”Role clarity” vilket innebär att man 

har en klar uppfattning om vad som krävs av personalen i deras arbetsroll. Om rollen är 

otydlig så kommer kvaliteten på arbetet att sjunka. Med detta kan man alltså genom ”Role 

clarity” se hur välanpassade nyanställda är, och att mäta ”Role clarity” kan hjälpa 

organisationer att stoppa potentiella problem för de anställda innan de blir värre vilket i det 

långa loppet kan leda till dåliga attityder sett till arbetet. Totalt sett är mätningar av ”Role 

clarity” bland de mest överensstämmande prediktionerna av trivsel och organisatorisk 

hängivenhet under en onboarding-process. (Bauer T. N., 2010, s. 5) 

 

Den tredje delen i onboarding-processen är ”Social integration” vilket innebär att man får 

prova på att möta och arbeta tillsammans med personal från andra avdelningar för att få en 

helhetsbild över organisationen. Att integreras in i sin arbetsgrupp är positivt relaterat till 

organisatorisk hängivenhet och turnover. Att ha goda relationer till sina avdelningschefer och 

andra ur personalstyrkan är även det självklart relaterat till ett positiv onboarding-resultat, 

inklusive arbetsresultat och trivsel på arbetet. Personalen bör räkna med att få hjälp från 

styrande krafter i denna fråga men man måste även ta ett eget ansvar med att hela tiden bygga 

nya relationer. (Bauer T. N., 2010, s. 6) Några taktiker som Bauer (2010, s. 6) listar är: 

 

 Ta tid för småprat med kollegor 

 Arrangera informella sociala interaktioner, exempelvis luncher eller kafferaster 

 Delta i frivilliga företagsaktiviteter 

Selection 
Self-

Efficacy 
Role 

Clarity 
Social 

Integration 
Knowledge 
of Culture 

Successful 
Onboarding 
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 Försök att skapa relationer till chefen genom att åta sig nya uppgifter och att 

genomföra ålagda uppgifter på ett bra sätt 

 

För att slutföra onboarding-processen har Bauer (2010, s. 6) beskrivit ”Knowledge of and fit 

within an organizational culture” vilket hon valt att förkorta till ”Knowledge of Culture”. Det 

hon menar är att varje företag är unikt, man måste därför hjälpa nyanställda att komma in i 

kulturen och känna sig hemma. Att förstå ett företags politik, mål och värden, och att lära sig 

dess organisatoriska språk är alla viktiga indikatorer för att en nyanställd ska känna sig 

välkommen. I slutändan bidrar detta till hängivenhet gentemot företaget, högre trivsel och 

turnover. (ibid.) 

 

Enligt Aberdeen Group (2006, s. 4) har onboarding inte enbart kortsiktiga vinningar utan man 

har genom forskning kommit fram till att en effektiv onboarding-process ger en positiv 

utveckling av Retention med 52 procentenheter, tid till full produktivitet med 60 

procentenheter, förbättrar företagets varumärke med 41 procentenheter och den totala 

kundnöjdheten ökar med 53 procentenheter. För de anställda ger en bra onboarding-strategi 

högre trivsel och en ökad organisatorisk hängivenhet. (Maier & Brunstein, 2001, s. 1039) 

 

I motsats till Onboarding-systemet så har olika forskare tagit fram andra metoder. Exempelvis 

Finnegan (2009, s. 243) beskriver att man bör använda sig av Micro-ledarskap under de första 

90 dagarna av en anställning för att på så sätt helt planlägga de första 90 dagarna i en 

medarbetares arbete. Finnegan (2009, s. 14) menar även att första intrycken ger en 

fingervisning om hur länge medarbetare stannar, detta innebär att tidiga aktiviteter måste vara 

planerade för att presentera ditt företag på sätt som är både positiva och verklighetstrogna. 

 

Bauer et al. (2007, s. 1) beskriver en modell som handlar om hur nyanställda går från externa 

personer till interna anställda. Den visar på att man genom taktiker från företaget kan 

åstadkomma en bättre inlärningsperiod för den anställde. Detta ger även i det långa loppet en 

högre prestation, bättre trivsel på arbetsplatsen, högre organisatorisk hängivenhet vilket även 

get en större vilja att stanna kvar och alltså en lägre turnover. Många av begreppen som 

återfinns i Onboarding-modellen finns även i denna och de är starkt relaterade i stort. Detta 

anser vi ger en större teoretisk grund för vår Onboarding-modell eftersom att fler forskare 

även godkänt modellen. Vi har valt att använda oss av onboarding-modellen i större 

utsträckning eftersom att vi anser den vara mer utförlig, lättare att tillämpa praktiskt och mer 

lättöverskådlig än modellen från Bauer et al. Man kan även härleda onboarding-processen till 

att innefatta hela rekryterings och retentionarbetet vilket vi anser gör att man knyter ihop 

säcken på ett bra sätt. 
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Figur III - Egen modell utifrån Bauer et al (2007) 

 

Sammanfattningsvis beskriver Bauer (2010, s. 6) att man genom forskning på nyanställdas 

onboarding har kommit fram till att när onboarding utförs på rätt sätt så leder det till: 

 

 Högre trivsel på arbetsplatsen 

 Organisatorisk hängivenhet 

 Lägre personalomsättning 

 Högre prestationsnivå 

 Mer produktiv karriär 

 Lägre stress 

  

Organizational 
Socialization 

Tactics 

Newcomer 
Information 

Seeking 
Newcomer Adjustment 

Role Clarity (+) 

Self-efficacy (+) 

Social Acceptance (+) 

Outcomes 

Performance (+) 

Job Satisfaction (+) 

Organizational Commitment (+) 

Intentions to Remain (+) 

Turnover (-) 
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4 Praktisk Metod 
 

I detta kapitel går vi igenom vad för slags forskningsstrategi och vårt val av den semi-

strukturerade intervjun som vi valt att använda oss av och argumenterar för dem. Vi visar 

även hur vi organiserat arbetet med val av företag, utformning av intervjuguide och 

respondenturval för att ge läsaren en bättre bild av den praktiska delen av vår uppsats. Efter 

detta kommer vi gå igenom hur vi genomfört studien. Slutligen kommer vi presentera hur vi 

bearbetat, analyserat och diskuterat empirin.  

 

 

4.1 Forskningsstrategi 
 

Vår forskningsstrategi grundar sig i vårt teoretiska syfte: ”Att undersöka och analysera hur 

rekryterings- och retentionsprocesserna påverkar IceHotel, vi vill identifiera och belysa 

problem som kan finnas”. Detta gör att en kvalitativ studie fungerar bäst utifrån de preferenser 

som vi har. Vi vill framkalla så uttömmande svar som möjligt och genom att använda oss av 

en kvalitativ undersökning så anser vi att det är möjligt. Enligt Trost (1997, s. 7) kan man 

genom kvalitativa intervjuer finna många intressanta skeenden, åsikter, mönster och mycket 

annat. Trost (1997, s. 16) beskriver vidare att ”Om frågeställningen gäller att förstå eller att 

hitta mönster så skall man göra en kvalitativ studie”. Detta understryker vår tes till att försöka 

hitta mönster i resultaten som vi får fram genom intervjuerna. 

 

Forskningen gällande personalomsättningen och rekryteringens inverkan på företaget är 

relativt outforskat. Vi har funnit väldigt få studier som tar upp upplärning i relation till 

rekryteringen och som kommit med slutsatser till hur man ska göra det på bästa sätt. 

 

Det finns vissa avigsidor med att använda sig av en kvalitativ studie, exempelvis så kan det 

finnas svårigheter i att göra resultaten generaliserbara då man undersöker en mindre grupp av 

personer. Å andra sidan får man ett större djup och kan därför göra generaliseringar genom att 

presentera metod och analysera mönster som uppkommit under studiens gång. 

 

4.2 Val av företag 

 

Vi har i det här examensarbetet undersökt hur IceHotel gör för att minska sin 

personalomsättning från en säsong till nästa. Vi valde IceHotel därför att det är ett 

säsongsbaserat turismföretag. Detta innebär många intressanta aspekter, exempelvis har 

IceHotel en ofrånkomlig personalomsättning varje år då det är lågsäsong. De är även 

verksamma i turismbranschen där det är viktigt att man har personal som är kunnig då det 

oftast är den säsongsanställda personalen som har hand om alla kundmöten (Davidson & 

Wang, 2011, s. 239). IceHotel är även ett av få världskända företag i Sverige som är 

verksamma inom just turismbranschen vilket gör det extra intressant att se hur de arbetar. 

 

I området i och omkring Kiruna finns det väldigt många unga som söker sig till jobben i 

gruvorna i LKABs regi. Detta gör i sin tur att konkurrensen om arbetskraft är speciell då man 

inte konkurrerar med företag inom samma bransch utan med en vitt skild bransch som 

gruvindustrin är. Vikten av en lägre personalomsättning är därför viktigare i det här området 

än i många andra svenska kommuner.  
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Efter diskussioner fram och tillbaka gällande ämnesval o dylikt så kom vi fram till 

personalomsättningen inom turismbranschen och då tog vi kontakt med IceHotel via 

telefonsamtal till hotellchefen. Vi förklarade vår problemställning och syftet med studien och 

frågade om detta var av intresse för IceHotel. Efter att vi fick ett godkännande så skedde ett 

större informationsutbyte gällande studien via mailvägen för att informera och presentera mer 

i detalj vad vi ville undersöka. 

 

Tidigt under studiens gång hade vi planer på att göra en undersökning på två företag för att 

kunna jämföra resultatet med varandra. Den idén har vi dock slopat eftersom att vi anser att 

IceHotel är ett så pass speciellt företag att arbetet med att hitta ett liknande företag skulle vara 

för tidskrävande. Vad vi erfar har IceHotel en så pass unik karaktär att man helt enkelt inte 

kan jämföra resultaten med varandra. Exempel på dess unika karaktäristika är att väldigt 

många gäster kommer från utlandet, konkurrensen med gruvindustrin gällande personalen, 

och det faktum att man i princip inte har någon sommarsäsong vilket gör att nästan all 

personal är säsongsanställd. 

 

4.3 Respondenturval 
 

För att genomföra vår studie var vi tvungna att välja ut ett antal respondenter som skulle svara 

på våra frågor vid intervjutillfället. För att få så bra information kring rekryterings-, 

retainings- och personalhanteringsprocesserna i allmänhet valde vi att söka oss till den 

personalen som faktiskt handhar de processerna. På grund av detta valde vi att hålla intervjuer 

med fyra stycken avdelningschefer som alla har hand om rekryteringen av personal till just 

deras avdelning. Detta gjorde vi därför att vi ville få en så klar bild som möjligt av skillnaden 

mellan avdelningarna om hur personalhanteringen går till. Vi ville även ta reda på hur 

personalen uppfattar denna hantering och ta reda på om det kan finnas några åsiktsskillnader 

mellan just cheferna och deras personal. Med det i åtanke har vi intervjuat fyra stycken ur 

personalen fördelat mellan tre avdelningar; restaurang-, service- och receptions-

/guideavdelningen. Vi valde att bortse från personal från städavdelningen och bara intervjua 

avdelningschefen där på grund av att de flesta anställda där även är anställda under 

sommarhalvåret och på så sätt inte bidrar lika mycket till vår studie som de säsongsanställda. 

För att få en mer övergripande och bättre bild av personalhanteringen kom vi genom 

diskussioner med hotellchefen fram till att vi borde intervjua någon med kännedom kring hela 

organisationen och dess drivkrafter i personalhanteringen. Detta gjorde att vi valde att 

intervjua hotellchefen och Vd:n vid IceHotel. 

 

För att minska motvilligheten till att bli intervjuade har vi valt att ge företaget fria händer i 

utformningen av intervju-schemat. Vid valet av antalet respondenter så måste författarna vara 

noggrann i att inte få för lite information och inte heller för mycket. Enligt Trost (1997, s. 110) 

så måste man vara försiktig i detta avseende. Han menar på att det finns risk för att författarna 

kanske inte mäktar ”få en överblick och samtidigt se alla viktiga detaljer som förenat eller 

som skiljer” (Trost, 1997, s. 110). Vi har valt att göra tio intervjuer eftersom att ett högre antal 

respondenter skulle kunna leda till en så kallad ”Teoretisk mättnad” (Bryman & Bell, 2005, s. 

351). En teoretisk mättnad får författare då man vid intervjuerna märker att ”Inga nya eller 

relevanta data framkommer om en viss kategori … relationerna mellan olika kategorier är 

etablerade och validerade på ett bra sätt” (Bryman & Bell, 2005, s. 351). 

 

Vi har även tagit in i studien det faktum att vi har en tids- och kostnadsaspekt som är relativt 

begränsande. Detta har gjort att vi fått göra urvalet av respondenter med hjälp av IceHotel 
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istället för att komma med konkreta krav så har vi fått förlita oss till behjälpligheten hos 

hotellchefen för att få ihop rätt antal respondenter. Enligt Trost (1997, s. 109) så måste man 

fundera över detta faktum för att lyckas på bästa sätt eftersom att de delarna är viktiga inte 

enbart för författarna utan även för det undersökta företaget som bistår med avlönad personal. 

 

Vid urvalet av den driftgående personalen vid IceHotel så har vi ansett att ett icke-

sannolikhetsurval är det bästa att göra. Detta anser vi därför att vi under insamlingsperioden 

fört en dialog med avdelningscheferna om vem man kan intervjua och de har fått komma med 

förslag. Eftersom att vi var relativt tidspressade under perioden så fick vi ta de förslag som 

cheferna kom med. Vi anser att problematiken som kan uppstå i och med ett icke-

sannolikhetsurval är stor, exempelvis finns det en möjlighet till subjektivitet eller förskönad 

bild av verkligheten. Detta har vi dock fått förlika oss med eftersom att vi ansåg oss välkomna 

av företaget och vi kunde märka att även IceHotel som organisation kände att vår studie 

kunde tillföra något. Eftersom att avdelningscheferna, hotellchefen och Vd:n själva tog sig tid 

till att närvara vid intervjuerna under pågående skift är enligt oss ett gott tecken på att man 

verkligen ville se resultat från vår sida. Enligt Bryman & Bell (2005, s. 368) kan detta visa på 

att det ”inte bara är intervjuaren som har något att vinna på en intervju” och det är även vår 

bestämda åsikt av situationen. Vi anser att vår metod till att göra vårt urval som har gjort 

avdelningscheferna mer delaktiga i studien i det långa loppet har gjort dem själva mer 

intresserade av resultaten och skapat en positiv inställning till vår studie. 

 

4.4 Utformning av intervjuer 
 

När man gör intervjuer så finns det olika former att välja mellan. Viktigt för oss när vi valde 

form av intervju var att göra valet utifrån den studie vi ville göra för att på så sätt få bäst 

resultat. Den typ av intervju vi använt oss av är en semi-strukturerad intervju. Med det menas 

att författarna har bestämda teman som de vill behandla. Dessa behandlas dock inte utifrån 

bestämda frågor utan författarna har stor frihet att röra sig fritt bland frågor och låta samtalet 

styra (Bryman & Bell 2005, s. 363). Detta gör att intervjuprocessen är väldigt flexibel och vi 

känner att det lämnar oss som intervjuare med stor frihet att bilda oss en djupare förståelse 

kring problematik och kontext.  

 

Vi menar att semi-strukturerad intervju är den metod som bäst passar vår studie. Detta har att 

göra med att man i kvalitativa studier vill låta intervjun gå i olika riktningar då detta ger 

intervjupersonen möjlighet att fördjupa sig i vad det tycker är viktigt (Bryman & Bell 2005, s. 

361). Vi känner även att den semi-strukturerade metoden gör att vi ges möjligheten att 

upptäcka nya vinklar av den problematik som vi vill belysa. Vi menar därför att detta gör att 

den semi-strukturerade metoden passar vår studie bäst. 

 

När vi utformade intervjuguiden så utgick vi från vår teoretiska referensram. Utifrån den såg 

vi till de teman vi valt för att låta dessa bilda olika avdelningar i intervjuguiden. De teman vi 

valde var personalhantering, rekrytering, retention och personalomsättning. Dessa föregicks 

av inledande frågor kring position och bakgrund etcetera. Vi valde till sist att avsluta med en 

avdelning som vi valde att kalla övrigt där vi öppnade för intervjupersonen att tilläga sådant 

de tyckte vi missat. Vi valde detta upplägg då vi ville att intervjuerna skulle beröra de ämnen 

som behandlats i teorikapitlet. De frågor som vi valde att placera i intervjuguiden är sådana 

som vi menar belyser de teorier vi använt oss av, dessa frågor lät vi sedan skifta utifrån 

samtalet med intervjupersonen.  
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Intervjufrågorna utformades för att vara öppna frågor och på så sätt inte föra in 

intervjupersonens tankar i några speciella banor. Vi önskade däremot att frågorna skulle 

uppmuntra till skiftande svar utifrån den individ som svarade på dem. Anledningen till att vi 

uppmuntrade detta var att svaren i så hög grad det gick inte skulle styras av någon antydan 

från vår sida. Detta gjorde att vi inte använde oss av ja och nej frågor. Vi strävade också efter 

att inte använda värdeladdade ord då vi trodde att dessa svar skulle påverka svar i någon 

riktning. 

 

Våra intervjuer skulle göras på både leding och anställda. När vi intervjuade ledningen var 

fokuset mer riktat mot de strategiska beslut medan intervjuerna med de anställda mer var 

riktade mot hur de upplevde sin arbetssituation. Detta gjorde att vi behövde två olika 

intervjuguider, en som riktade sig till ledningen och en som riktades till de anställda. Frågor 

som ställdes till ledningen ställdes alltså därför inte till anställda och tvärtom. Vissa frågor 

valde vi dock att ställa till båda för att på så sätt kunna jämföra hur ledningen och anställda 

ser på samma saker. Utifrån de svar vi fick på dessa frågor kunde vi sen se ifall de fanns en 

skillnad i hur man uppfattar skeenden vilket vi tyckte kunde vara intressant. Vi funderade 

även på hur man bör skilja på sättet att ställa frågor då respondenterna stod olika högt i 

hierarkin. De frågor som vi ställde till anställda utformades för att ge dem möjlighet att svara 

öppet utan att behöva oroa sig för att säga något som kunde uppfattas som riskfyllt för dem. 

Vi ansåg att detta skulle minska risken för svar som inte var helt ärliga. Till ledningen var 

frågorna ämnade att ge dem möjlighet att diskutera för och nackdelar med det arbetssätt som 

man idag använder. Förhoppningen var här att svaren skulle ge oss en inblick i problematik 

och begränsningar som beträffar strategiska beslut. 

 

4.5 Genomförande av studien 
 

Vi anser att intervjuerna uppfyllde de tidigare framställda målen med att respondenterna fick 

presentera sina tankar genom de utläggningar som de gjorde. Vi höll oss så gott vi kunde till 

intervjumanualen och vissa personer fick svara på frågorna i olika följd för att få 

konversationen att flyta på bästa sätt. Skillnaden mellan de olika intervjuerna var att vissa var 

väldigt fria i sitt tal och kom in på alla möjliga delar av personalhanteringen medan andra var 

väldigt tillbakadragna. Vi gjorde vårt bästa för att under intervjuerna komma med följdfrågor 

för att få utläggningarna som respondenterna gjorde att relateras till studien. Detta krävde att 

vi skulle vara fullt fokuserade under intervjuerna och det anser vi att vi lyckades med. Det 

fanns dock tillfällen då respondenten utvecklade svaren i pass hög grad att det inte fanns 

någon orsak för oss att ställa följdfrågor då de kom in på dem ändå.  

 

I mitten av mars åkte vi till Jukkasjärvi för att intervjua alla respondenter under en 

fyradagarsperiod. Den första dagen gjorde vi två intervjuer, den andra dagen intervjuade vi 

fyra personer och den tredje dagen intervjuade vi fyra personer. Detta valde vi att göra därför 

att vi hade ett pressat tidschema och dagarna för intervjuerna verkade fungera utmärkt för 

respondenterna. Under den första dagen diskuterade vi med avdelningscheferna om vilka ur 

personalen som de ansåg skulle vara bäst lämpade för studien från deras avdelning. Vi ansåg 

att det skulle vara återkommande personal som skulle intervjuas och därför diskuterade vi 

med avdelningscheferna för att på bästa sätt göra vårt urval. 

 

Intervjuerna gjordes i en byggnad som var ämnad för konferensbesök men som hade lediga 

rum som vi kunde arbeta i under hela vår tid i Jukkasjärvi. Merparten av intervjuerna tog cirka 

60 minuter, det fanns dock undantag med två intervjuer som tog 90 minuter och en intervju 
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som tog 26 minuter. Detta berodde helt på hur villiga respondenterna var att dela med sig av 

ytterligare information som kunde vara av nytta för studien. Vi anser dock att alla intervjuer 

genomfördes i ett avslappnat tillstånd och respondenterna fick god tid till att utveckla sina 

svar och synpunkter på ett bra sätt. 

 

Vi fick under hela tiden i Jukkasjärvi även tillgång till IceHotel där vi kunde gå in och titta på 

konsten och få en känsla för hela konceptet som är IceHotel. Vi hade även tid till att 

socialisera med andra anställda vid företaget då vi ibland fikade i loungen, detta gjorde att vi 

kunde ta reda på vad som hänt under den senaste säsongen. Vi fick även en bättre bild av hur 

hela organisationen fungerade och främst hur receptions- och restaurangavdelningen 

hanterade sina vardagliga situationer. Detta var inget vi planerat utan det blev bara en naturlig 

del i vår analys av hela organisationen IceHotel. 

 

4.6 Access och bortfall 
 

Access behandlar problematiken att få tillträde till den sociala miljö som är relevant för 

frågeställningen(Bryman & Bell, 2005, s336). I vårt fall har IceHotel varit väldigt hjälpsamma 

när det kommer till att ge oss tillträde till intervjupersoner och även lokaler att vara i. När vi 

skulle kontakta IceHotel hjälptes vi av det faktum att en av författarna tidigare jobbat vid 

IceHotel. Detta gjorde att vi hade kunskap om vem vi skulle kontakta och på vilket sätt 

intervjuerna skulle kunna genomföras. Från IceHotels sida var man snabba och duktiga på att 

hjälpa oss med att boka in dagar då det skulle passa med intervjuerna. Detta var delvis på 

grund av den hjälp som vi fick från hotellchefen. Det var hon som vi först tog kontakt med 

vilket visade sig vara ett bra beslut. Bryman & Bell (2005, s. 337) menar att normalt sett 

behöver man ha tillåtelse från någon högt upp i hierarkin då han eller hon fungerar 

som ”grindvakt”. För oss fungerade hotellchefen som vår ”grindvakt” och såg till att vi fick 

det tillträde vi ville. Detta gjorde att vi med hennes och andras hjälp kunde genomföra 

intervjuerna på ett bra sätt utan anmärkningsvärda störningar. Vi tycker att det är 

beundransvärt på det sättet man tog sin tid till intervjuerna. Det faktum att man även inser den 

nytta och överblick en studie som vår kan ge bidrog till att vi kände oss välkomna och inte i 

vägen.  

 

När vi intervjuade så var vi noga med att informera på vilket sätt deras svar kommer hanteras. 

Här poängterade vi att deras namn inte kommer återges i texten och citat kommer inte återges 

på ett sätt som kan göra att deras identitet avslöjas, detta gäller dock inte för hotellchefen och 

Vd:n. Anledningen till att vi informerade om detta var att vi ville ge de personer vi 

intervjuade trygghet att svara som de tyckte utan att behöva oroa sig för att delge information 

se ansåg känslig. När vi informerade om detta var majoriteten av intervjupersonerna inte 

oroade över detta faktum vilket givetvis förenklade intervjuprocessen för oss. Vd:n och 

hotellchefen valde vi att inte anonymisera på grund av att den informationen. Något vi dock 

uppmärksammade var att vid något tillfälle kände vi att svaren vi inte var helt sanningsenliga 

utan sådana som av någon anledning är snedvridna. Vi tror att detta kan bero på att vissa 

intervjuer gjorts i lokaler där det är lyhört vilket kan bidra till en rädsla för att känslig 

information skall kunna höras av någon annan. De få tillfällen där vi uppfattat svar av denna 

typ har valt att inte använda oss av dessa då vi anser att de inte delger verkligheten. Detta 

skedde enbart under ett fåtal tillfällen vilket vi anser inte har någon påverkan på studiens 

resultat. Tillfällen då svar inte varit sanningsenliga kan inte beskyllas på respondenten utan är 

i vår mening en konsekvens av att vi då misslyckats med att skapa en atmosfär där de känner 

sig trygga nog. 
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4.7 Hantering av empirin 
 

De intervjuer som gjordes bearbetades i första hand genom transkribering av ljudfilerna för att 

göra materialet hanterbart. Vi gjorde denna transkribering med programmet Express Scribe 

(version 5.50) som är ett hjälp-program för just transkriberingsfasen av examensarbetet. Man 

kan genom programmet använda sig av kortkommandon för att enklare kunna få ner ljudfilen 

till text. 

 

Enligt Trost (1997, s. 112) ska författarna när man gjort sina intervjuer ”bearbeta dem, 

analysera dem och tolka dem.” Det var alltså bearbetningen vi gjorde först och sedan fortsatte 

vi till en analys som mynnar ut i slutsatser för examensarbetet. 

 

Trost (1997, s. 115) beskriver vidare att "I samband med kvalitativa intervjuer och analyser 

av materialen vill man ofta få fram olika slags mönster eller beteendemönster.”. Vid analysen 

som vi gjorde efter empiriavsnittet beskriver vi de mönster som uppkommit i studien av 

IceHotel. 

 

4.8 Presentation och analys av empiri 
 

Vi började med att samla de citat och åsikter som hörde till varje del av vår intervjumanual, 

de delarna bestod av Personalhantering, Rekrytering, Retaining/Utbildning och 

Personalomsättning. Dessa respondentsvar kunde komma även från andra frågor då man följt 

upp med följdfrågor vilket gjorde att vi tog även de resultaten och förde in under rätt rubrik. 

Detta gjorde vi för att få en bra helhetsbild av vad respondenterna sade och det gjorde det 

lättare att hitta mönster som vi kunde använda oss av i analysdelen. Vi började sedan 

empirikapitlet med en företagsbeskrivning så att läsaren bättre skulle förstå vad det är för 

företag som vi analyserat. Det gör även att läsaren får ett större intresse om den vet lite om 

företaget. Eftersom att vi använde oss av en företagsbeskrivning så har vi även använt oss av 

andra källor än intervjuerna i kapitlet då vi använt exempelvis personalhandboken och 

IceHotels hemsida. Sedan följde vi upp företagsbeskrivningen med rubriker för 

empirikapitlet, de är: Underbemanning, Trivsel, Återvändande personal, rekrytering och 

upplärning. Dessa empiriavsnitt analyserade vi sedan med hjälp av teorierna som vi valt ut 

och som återfinns i teorikapitlet. Vi anser att dessa rubriker stämmer väl överens med vad vi 

ville undersöka i vårt examensarbete vilket gestaltas i våra frågeställningar: ”Hur/Vad gör 

IceHotels ledning idag för att återfå sin personal från säsong till säsong?” och ”Finns 

förbättringar som kan göras utifrån IceHotels ledning för att återfå personalen? Vilka i så 

fall? 

 

Vi valde att analysera empirin med hjälp av teorierna direkt åtföljt i samma kapitel därför att 

läsaren enklare skulle kunna följa med i resonemanget. På detta sätt slapp vi även göra 

upprepningar av empirin i analysen och fick en bättre röd tråd genom hela kapitlet. Vi har valt 

att presentera empirin genom att medarbetarna och avdelningscheferna är anonyma eftersom 

att vi ville få så uttömmande svar som möjligt. Vi ansåg även att respondenterna skulle få ha 

sin anonymitet på grund av att det var så pass få respondenter från varje del av organisationen, 

exempelvis endast fyra stycken från säsongspersonalen vilka vi valt att kalla medarbetare 1-4. 

 

I vår analys har vi jämfört de svar vi fått i intervjuerna med de teorier som vi lyft fram i 

teorikapitlet. Vi har bland annat sett till införandet av Onboaring-modellen och sett över hela 
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rekryteringsprocessen för att på bästa sätt kunna analysera den. Vi har fokuserat på att hitta 

mönster och tolkat dem genom teorierna för att analysen ska bli så innehållsrik som möjligt 

och genom detta få en djup som inte annars hade uppkommit. Vi är medvetna om att 

tolkningarna som görs när vi jämför empiri och teori kan bli relativt subjektiva då det är vi 

som författare som gör dem. Detta har vi försökt att undvika genom att åta ett opartiskt synsätt 

och enbart fokusera på den rena fakta som kommit fram utan att lägga in egna värderingar 

eller dylikt i analysen. 

 

Våra slutsatser har vi delat upp i två delar för att på bästa sätt kunna svara på våra 

frågeställningar. De slutsatser som vi kommit fram till har sin grund i analysen och därför kan 

de ske vissa upprepningar men vi har försökt att istället för att tolka resultaten från empirin 

även ha en åsikt om dem. Eftersom att vi valt att sammankoppla empiri- och analyskapitlen så 

har vi lättare kunnat finna de slutsatser och rekommendationer som vi kommit fram till i 

studien. Rekommendationerna är invävda i samma kapitel som slutsatserna därför att en av 

våra frågeställningar även tar upp vilka aktioner som bör göras. Vi anser även att när man 

sammanfogat de två delarna så får man ett bättre flyt i den skrivna texten och läsaren har 

lättare att följa med i vad vi vill komma fram till. 

 

Enligt Trost (1997, s. 108) behöver man i kvalitativa studier inte redovisa antalet respondenter 

som står bakom ett givet mönster, han menar: ”om det var endast en person eller flera som 

uppvisade det (mönstret red.) är i kvalitativa sammanhang ointressanta”. Vi har dock valt att 

skriva ut det absoluta tal av respondenter som man kan koppla till ett givet mönster, därför att 

vi anser det ge en mer praktisk prägel på studien och det ger en större tyngd och transparens 

till våra resultat och slutsatser. 
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5 Empiri och Analys 
 

Vi kommer i detta kapitel beskriva vad som kom ut av våra intervjuer vid IceHotel, detta 

jämförs sedan med de teorier som vi tagit fram i teorikapitlet och analyseras efter varje del i 

detta kapitel. I kapitlet har vi valt att dela upp de olika ämnena med underrubriker för att 

läsaren enklare ska kunna följa med i beskrivningen. Till en början kommer vi att göra en 

företagsbeskrivning för att läsaren på bästa sätt ska kunna ledas in i empirin och få en 

helhetsbild av organisationen och dess kontext både internt genom intervjuerna och externt. 

Vi kommer sedan gå över till analysen och ge en lätt övergång för läsaren att kunna se vad vi 

vill kommit fram till. Vi har valt att dela upp ämnena med start från underbemanning, trivsel 

på arbetsplatsen, tidigare personal, rekrytering och slutligen upplärning. 

 

 

5.1 Företagsbeskrivning 
 

IceHotel är det första hotellet som någonsin byggts av enbart snö och is i 

hela världen, hotellet ligger i byn Jukkasjärvi, cirka 20 kilometer utanför 

staden Kiruna. Jukkasjärvi ligger 200 kilometer norr om polcirkeln och är 

en liten by med ungefär 700 invånare. Att det skulle vallfärda cirka 22 000 

gäster och ytterligare cirka 25 000 dagsbesökare till Jukkasjärvi och 

IceHotel enbart under vinterhalvåren var det nog få som trodde för 30 år 

sedan men IceHotel har bevisat att devisen ”gräv där du står” fungerat 

bättre i denna region än något annat. (IceHotel, 2011) 

 

Från början var Jukkasjärvi en plats för sommaraktiviteter såsom 

forsränning, kajakturer och guidningar i dess rika historia som sträcker sig 

till 1600-talets början. 22 år senare är IceHotel en världsattraktion för 

turistmarknaden och gästerna är i princip enbart vinterbesökare. År 1988 

begav sig grundaren Yngve Bergqvist till Japan för en is- och snöfestival 

och där startade inspirationen för att skapa något eget, på hemmaplan, i 

Jukkasjärvi (IceHotel, 2009a). Själva idén till att bygga just ett hotell av is 

och snö kom genom att en grupp japanska turister behövde boende och 

fick övernatta i den nybyggda is-konsthallen som byggts upp på 

Torneälvens strand. Detta blev sedermera gnistan som tände idén till 

hotellet (IceHotel, 2011). 

 

År 1992 byggdes det första IceHotel, det innehåller en bar, kapell och isbiograf. Det är även 

då det första IceBar byggs. (IceHotel, 2009b) Från starten har man valt att marknadsföra sig 

med hjälp av andra stora namn inom bland annat modevärlden genom Versace och även via 

Absolut Vodka som står som samarbetspartner till Absolut IceBar-Jukkasjärvi som byggs upp 

varje år i samband med hotellet. (IceHotel, 2009c) 

 

Under säsongen 2011/2012 byggdes det senaste IceHotel och det är som tidigare nämnt det 

22:a i ordningen. IceHotels affärsidé lyder: ”ICEHOTEL ska utifrån Torneälven och 

Jukkasjärvi kreativt utveckla och erbjuda sinnliga, inspirerande och världsunika konst-, 

natur-, boende- och måltidsupplevelser.” (IceHotel, 2009d) 

 

IceHotel har även ett dotterbolag som bland annat sköter byggandet av IceHotel. 

Dotterbolaget sköter även Absolut Icebar-barerna som finns i allt från Istanbul, Stockholm, 

Figur IV - Logotyp 

IceHotel (2011a) 
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London till Köpenhamn och även isproduktionen till hela hotellet. Detta bolag går under 

namnet IceHotel Creative Experience AB (ICE AB). (IceHotel, 2011) 

 

De speciella förutsättningarna som IceHotel har är exempelvis att man har en extremt 

markerad vintersäsong. Ett bra exempel på detta är att 78 % av omsättningen är fördelad 

under vintersäsongen (IceHotel, 2012). Det är då själva hotellet är i full gång medan man 

under sommaren har ett fåtal aktiviteter att erbjuda som exempelvis forsränning. Detta leder 

till att den största delen av personalen som rekryteras är säsonganställda och sedan finns det 

ett litet antal heltidsanställda som sköter organisationen i stort. Dessa har även hand om 

rekrytering och all planering för den stundande vintersäsongen. 

 

IceHotel i Jukkasjärvi är det första hotellet som är helt gjort av snö och is hela världen, det 

finns liknande hotell i exempelvis Kanada (Hôtel de Glace, Kanada) och Finland 

(Snowvillage, Finland) men IceHotel i Jukkasjärvi har fördelen av att de var först och därmed 

originalet (IceHotel, 2011). IceHotel lever mycket på sitt varumärke som lockar till sig gäster 

från hela världen, dock utgör Sverige och Storbritannien de största kundbaserna med ungefär 

en tredjedel var av den totala inkomstkällan (IceHotel, 2012). 

 

IceHotels vision är att ”ICEHOTEL ska upplevas som en unik och världsattraktiv 

reseanledning genom att erbjuda naturnära och sinnligt inspirerande upplevelser. Gästernas 

förväntningar skall positivt överträffas och berikas med bestående reseminnen som berättas 

vidare.” 

 

5.2 Underbemanning 
 

Under ett arbetspass på IceHotel kan det ibland uppkomma situationer där det krävs mycket 

arbete under en väldigt kort tid. På senare tid har det blivit nedskärningar i personalstyrkan 

och den nuvarande finansiella situationen i världen är en stor medskapare till exempelvis 

bristen på gäster. På grund av detta så har två anställda som vi intervjuat uttryckt sitt missnöje 

med att arbetsstyrkan minskats sedan 2009 då krisen slog till. Detta kan vara en av orsakerna 

till att personalen känner sig stressad och upplever olust i att komma till arbetet på grund av 

den stora fysiska och psykiska-pressen man utsätts för. Därför har vi valt att använda 

Underbemanning som en del i vårt arbete för att belysa problemen som kan uppstå i första 

hand sett till trivseln på arbetsplatsen. 

 

Vintersäsongen på IceHotel är av uppenbara skäl den tid på året då det är allra mest att göra. 

Beläggningen är som högst och för personalen är det mest att göra under denna period. För all 

personal kan detta innebära en stressad miljö att arbeta i vissa gånger. En avdelningschef 

beskriver att han tror arbetet på hans avdelning är väldigt roligt för de anställda, men 

samtidigt väldigt stressigt under vissa perioder. En medarbetare berättar att jobbet kan vara 

stressigt men det går att göra saker åt det. Hen berättar “när man kan vara två på ett pass så 

gör det stor skillnad. Nu i år är det många som är ensamma och känner en stor press och 

stress”. 

 

Stressen man kan känna på en arbetsplats kan såklart variera från person till person. Detta 

menar Avdelningschef 2 har att göra med att vissa hanterar stressiga situationer bättre än 

andra. Även behovet av stöd varierar, hen berättar vidare att “behovet är olika beroende på 

personen man anställt. Sen så har nedskärningar gjort att man oftare är ensam på skift”. 

Dessa nedskärningar menar medarbetare 1 har gjort att man ibland är underbemannade. 
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Denne menar att “nu tror jag många slutar på grund av underbemanningen” och tror att det 

kan bli märkbart för gästerna, hen berättar: “jag tror absolut att det kan gå ut över 

servicen(underbemanningen)”. 

 

Enligt uppgifter som framkommit under våra intervjuer finns det en avdelning som lider mer 

av underbemanning än de andra. Det är även på den avdelningen som vi har fått reda på att 

avdelningschefen den här säsongen utför ett arbete som under tidigare säsong var underställt 

två avdelningschefer. Enligt Medarbetare 1 så slutade den andra avdelningschefen på grund 

av att arbetet var för ”stressigt”. Detta betyder om så är fallet att en avdelningschef utför ett 

arbete som tidigare två avdelningschefer hade för lite tid till. 

 

Avdelningschef 4 menar att på hens avdelning är förmågan att hantera stress väldigt viktig. 

Chefen berättar att det är någonting de letar efter i ny personal. Detta just på grund av att vissa 

skift kan bli mer påfrestande än andra. Avdelningschef 3 har en liknande uppfattning som 

Avdelningschef 4 och menar att arbetet innebär en del stress, ”men sådan är branschen”. Hen 

menar vidare att “man ser först i arbetet de som är duktiga och trivs. /.../ Alla gillar ju inte att 

vara här och det märker man fort”. Hen berättar att de som slutar är de som inte trivs och ofta 

trivs de inte för att de inte passar för jobbet helt enkelt. Samtliga ur ledningen påpekade att 

arbetet kan vara stressigt för de anställda ibland. Man försöker lösa det genom att personalen 

bland annat får prova på arbete vid andra avdelningar för att lättare kunna förflytta personal 

och ta hjälp av andra avdelningar när behovet uppstår. Detta ger även effekten att man kan 

spara pengar på att slippa ta in utomstående för enstaka dagar eller slippa betala 

övertidsarbete för de redan anställda. 

 

5.2.1 Analys av Underbemanning 

 

Merparten av våra intervjuobjekt valde att lägga en del fokus på nedskärningen av personal 

under våra intervjuer. Det är tydligt att den pågående finanskrisen haft en stor inverkan på 

IceHotels välbefinnande och personalens arbetssituation och det gestaltas i och med 

medarbetare 1s ord: ”när man kan vara två på ett pass så gör det stor skillnad. Nu i år är det 

många som är ensamma och känner en stor press och stress”. Vi tolkar detta som att det finns 

många stressmoment i personalens arbetsdag. Detta kan slå negativt ut på inte enbart IceHotel 

som företag och dess personal utan även på företagets gäster som i slutändan blir påverkade 

av denna stress. Miner (2006, s. 63) beskriver arbetsförhållanden som en del i Herzbergs 

hygienfaktorer för att inte vantrivas med sitt arbete och här tolkar vi att det kan finnas en brist 

i IceHotels försök till att uppnå en bra arbetsplats. Det finns även tecken som visar på att det 

finns en vilja hos vissa till att lämna företaget under pågående säsong, något som kan bero på 

allt från en stressig arbetsplats eller bara att man inte trivs med arbetsuppgifterna. När en 

medarbetare väljer att beskriva problemen med hög personalomsättning genom att peka på 

underbemanningen ”nu tror jag många slutar på grund av underbemanningen” så kan man 

förstå att varningsklockor börjar ringa. Med detta menar vi att de besparingar som resulterat i 

underbemanningen kan resultera i sämre service vilket då skulle kunna leda färre gäster och 

att man går miste om den ekonomiska vinning som besparingarna skall ge. I det långa loppet 

kan alltså nedskärningar i personalstyrkan göra att man bli tvungna att väga de dess positiva 

sidor mot de negativa för att mäta vinningen.  

 

Miner (2006, s. 63) beskriver att hygienfaktorerna finns till för att personalen inte ska 

vantrivas på sitt arbete och under våra intervjuer med en viss del av personalstyrkan har det 

kommit fram att många inte uppskattar att göra sina arbetsuppgifter under stress. Det finns 

som tidigare nämnt en avdelning som även har problem med underbemanning på lednings-
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nivå, detta är dock inte helt fastställt då vi inte kan anta att en medarbetares ord är fakta. Vi 

antar dock att det är en sanning i det här fallet eftersom att vi fått vissa indikationer på att det 

kan vara sant. Vi tolkar i alla fall det som att man med andra ord kan hitta det grundläggande 

problemet till underbemanningen i att till och med vissa chefer känner sig stressade. Dessa 

chefer har alltså problem att finna tid till annat än just få organisationen att gå runt. För att 

trivas på sitt arbete menar Miner (2006, s. 63) att företaget bör uppfylla de hygieniska 

faktorerna för att inte vantrivas men för att trivas så bör man även få in motivationsfaktorer 

och det är dessa som blir lidande då även chefer är för stressiga för att skapa mervärde. Här 

kan man se hur underbemanningen även kan vara ett resultat av att den uppstått i tidigare led. 

Med det menar vi att när ledningen har för mycket att göra kan de förlora den tid de behöver 

för att stödja anställda tillräckligt. Detta leder då till att anställda saknar någon att rådfråga 

vilket kan göra arbetet mindre effektivt och förhöja känslan av att det är för mycket att göra. 

 

Hur viktig trivsel är för personalen tas upp av många forskare och man visar även på vikten av 

att inte vantrivas. Eftersom att vi tolkat det som att viss personal vantrivs på sitt arbete så har 

man här en del kvar att arbeta med vid företaget. Enligt O’Malley (2000, s. 157) finns det ett 

starkt samband mellan att de som trivs bra arbetar hårdare och stannar längre än de som 

vantrivs. Med andra ord sänker företag även personalomsättningen då man ökar trivseln på 

arbetsplatsen. Enligt avdelningschef 3 så är oftast de som slutar sådana som inte trivs, oftast 

trivs man inte därför att man inte passar för arbetet enligt hen. Vi tolkar detta som att vissa ur 

ledningspersonalen väljer att bortse från problemet i sig och istället väljer att fokusera på de 

anställdas karaktär och personlighet som problemet. Att vissa inte passar till jobbet är 

självklart oundvikligt, men viktigt från ledningen är att inse vilken påverkan man själv har för 

att sedan kunna agera och utveckla utifrån det. 

 

Att avdelningarna har börjat prova på att byta personal mellan varandra är en intressant 

lösning och kan ge personalen högre motivation till att fortsätta och på så sätt minska 

personalomsättningen i företaget. Att kunna växla personal mellan avdelningar som för 

tillfället har lite att göra, till avdelningar där det är mycket att göra, skulle kunna vara en 

lösning. Detta skulle dock kräva mer utbildning för att kunna arbeta på fler avdelningar. Det 

skulle även innebära att anställda flyttas från lugna till stressiga miljöer vilket skulle kunna 

tänkas skapa missnöje då sådan rotation skulle kunna väcka missnöje. Detta är dock beroende 

av vilken typ av människa man är. Som vi märkt under studien så trivs vissa anställda med ett 

högt tempo medan andra blir stressade. Detta skulle kanske då göra att stresståliga anställda är 

de som är bäst lämpade för rotationen och därmed är rotationen något som inte är lämpligt för 

alla. 

 

5.3 Trivsel 
 

När man frågar ledning och anställda om hur de uppfattar arbetssituationen så får man samma 

svar, jobbet är för det mesta roligt. Kunderna är förväntansfulla och att arbetet är omväxlande 

är några vanliga argument som lyfts fram. Hotellchefen tycker att trivseln är väldigt viktig för 

att stanna, hon menar att lönen såklart är viktigt men inte avgörande. Det är viktigare att man 

trivs med sina arbetskamrater och det man gör. Äventyret som säsongen innebär är en stor 

anledning till att många söker sig till IceHotel menar hon och då är det främst trivsel man är 

ute efter. Avdelningschef 1 understryker detta genom att säga att “många säger att det är den 

roligaste arbetsplatsen. Vissa som slutar återkommer för att de trivdes så bra”. Som 

konkurrensmedel är trivseln väldigt viktig för IceHotel speciellt när man har svårt att 

konkurrera med de löner som industrin kan locka med lokalt. Medarbetare 3 menar att trivsel 
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är avgörande för att få personal att återvända, hon menar att ”Jag tror nyckeln till att få fler att 

stanna är att få dem att trivas under säsongen så de själva vill komma tillbaka” 

 

Något som vi under intervjuerna märkte var att man från ledningen strävar efter att uppnå och 

upprätthålla är en familjär känsla inom organisationen enligt hotellchefen. Avdelningschef 3 

menar att det är just samhörigheten och den familjära känslan på hans avdelning som är en av 

de mest positiva delarna av jobbet. Denna bild delas av Medarbetare 2 som menar att den fina 

stämningen som råder gör att problem som uppstår eller stressiga situationer kan hanteras 

lättare. När vi låter ledningen och personalen beskriva arbetssituationen på IceHotel så nämns 

alltid att det är en rolig plats att arbeta på. Samtliga ur ledningen och personalen som vi pratat 

med menar på att just trivseln och ”den familjära stämningen” är väldigt avgörande för 

IceHotel. Det är dels viktigt då trivseln enligt de vi pratat med har stor inverkan på om man 

återvänder eller inte till nästa säsong. Det framgår att eftersom man inte kan konkurrera med 

lön eller liknande så blir trivseln en stor anledning till varför personalen arbetar på IceHotel. 

En annan sak som framgick var den inverkan som trivseln hade på arbetet under säsongen. 

Avdelningscheferna menade alla på att man tidigt under en säsong märker vilka 

säsongsanställda som trivs med att vara på IceHotel. De är de som inte trivs som inte heller 

gör bra ifrån sig. Detta gör att avdelningscheferna tydligt kan se sambandet mellan de som 

trivs och de som gör ett bra jobb. 

 

När vi under intervjuerna med anställda kommit in på vad som kan göra att man vantrivs så 

har en del av de anställda som vi talat med berättat att de önskar att man fick mer 

uppskattning och mer stöd. De berättar att man som återvändande många gånger gör saker 

som inte hör till arbetsuppgifterna men som är nödvändiga ändå. De menar att man från 

ledningen och chefernas sida kan vara dåliga på att uppmärksamma detta vilket kan skapa 

missnöje. Behovet för stöd kan även vara stort. De berättar att speciellt i stressiga situationer 

där man tvingas till många svåra beslut kunde man önska att det fanns en närmare 

uppbackning från de närmaste cheferna och ledningen. 

 

Att man trivs under arbetstiden är såklart viktigt inom alla yrken och kanske speciellt inom 

serviceyrken. På IceHotel är man väl medvetna om detta och år där det blir mycket turbulens 

bland anställda gör att ledningen behöver spendera mer tid på att hantera problem istället för 

att göra annat menar hotellchefen. Då detta är något som IceHotel såklart vill undvika så gör 

man ständigt försök för att öka trivseln och undvika denna turbulens. Som vi tidigare nämnt 

så har man låtit anställda växla mellan olika arbetsuppgifter men även mellan avdelningar 

ibland. Avdelningschef 2 berättar “För att skapa lite extra motivation har vi i år börjat med 

att växla lite personal mellan avdelningarna ibland. Dels för att få ökad förståelse för varför 

man gör si eller så, men även för att lära känna varandra bättre”. Från personalens sida så 

svarar man entydigt att mer sådana initiativ är/vore positivt. Anledningar till det som vi 

upptäckt är främst att man uppskattar omväxlingen som det ger och att man får en utmaning. 

 

Ett annat sätt att få personalen att trivas bättre är att se till att det finns saker att göra på 

fritiden. Vd:n menar att vad gäller åtgärder för att locka tillbaka säsongsanställda fler 

säsonger så är det främst vad man kan göra på fritiden som man får jobba på, Jukkasjärvi är 

en liten by och det finns inte mycket att göra. Att man som anställd kunde önska sig fler 

arrangerade fritidsaktiviteter är något som samtliga anställda håller med om. Medarbetare 2 

säger att man bland personalen är duktiga på att hitta på egna aktiviteter, men för att öka 

attraktionskraften hos IceHotel vore det bra om det fanns “mer aktiviteter med personalen och 

visa mer vad som finns här under ledig tid för att öka trivseln”. 
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5.3.1 Analys av Trivsel 

 

När vi intervjuat ledningen så märker man en tydlig önskan att få harmoni inom 

avdelningarna och lyckas skapa denna familjära känsla som man gärna nämner. Exempel på 

metoder för detta är de aktiviteter man önskar arrangera eller växlandet mellan arbetsplatser. 

Att man väljer att lyfta fram dessa beror på att man tycker sig se positiva effekter av detta i 

det dagliga arbetet. När vi pratat med personalen så berättar de att stämningen bland de 

anställda är av stor vikt för dem. Men de ger även en bild av mer specifika behov som 

uppskattning och stöd, de tycker att dessa måste finnas för att man ska trivas. 

 

Ledningen tycks ha en mer generell och övergripande syn på vad man behöver, medan 

personalen är tydligare med vilka faktorer som påverkar trivseln. Utifrån Herzbergs teori kan 

man genom detta se att ledningen är mer benägna att fokusera på hygienfaktorer medan 

personalen uttrycker ett behov av ökad fokus på motivatorer. Herzberg (Miner, 2006, s. 63) 

menar att man behöver båda för att uppnå motivation och därmed trivsel. Detta betyder att 

man i dagsläget inte lyckas uppfylla de mål som modellen ställer för att skapa motivation. Vi 

tolkar denna situation som att man på vissa håll inom ledningen inte ser eller har resurser att 

se till individers behov. Företaget har istället en tendens att generalisera personalens behov då 

man ofta verkar se till gruppen och inte individen. Denna problematik överensstämmer med 

Molanders (1996, s. 211) åsikt om att trivsel kopplat till individers specifika behov kan vara 

svårare att upprätthålla än åtgärder som kan påverka många samtidigt. I detta fall skulle det då 

innebära att motivatorerna är svårare eller mer resurskrävande att uppfylla än 

hygienfaktorerna. Vi tolkar det som att man många gånger från ledningens sida önskar att 

man kunde göra mer för varje anställd men brist på tid och resurser gör att man inte kan.  

 

Det faktum att det kan vara enklare att uppfylla hygienfaktorer än motivatorer kan dock ha en 

påverkan på organisationen. Herzberg (Miner, 2006, s. 63) menar på att motivatorer kan öka 

motivationen medan hygienfaktorer måste finnas för att motverka missnöje. Detta innebär att 

om man har lätt att implementera hygienfaktorer så bör man också vara duktiga på att undvika 

missnöje. Om man då samtidigt är sämre på motivatorer så gör det att man inte är lika bra på 

att öka motivationen hos de anställda. Här skulle alltså en situation uppstå där man bara 

lyckas se till att personal inte vill lämna men skapar inte trivsel eller hängivenhet som bidrar 

till att man stannar. Vi menar dock att teorin och empirin inte överensstämmer då det scenario 

som beskrivs ovan inte stämmer överens med verkligheten. Nu finns det istället många som 

verkar trivas väldigt bra vilket även bevisas av det faktum att man har personal som 

återvänder från år till år mycket på grund av trivseln. Om man istället vänder på Herzbergs 

argument och menar att då personal motiveras och trivs av arbetet så bör det betyda att man 

lyckas relativt väl med motivatorer och hygienfaktorer. Vi tolkar det som att den avsaknad av 

uppskattning och stöd som vissa anställda känner beror mer på individuellt ledarskap än 

organisatoriska faktorer. 

 

5.4 Återvändande personal 
 

Mycket av det kunskapskapital som byggs upp inom personalstyrkan varje år försvinner i och 

med att man har säsongsanställda. Man kan inte räkna med att alla som jobbat säsongen innan 

ska återvända och när personal inte återvänder så försvinner det kunnande som de besitter. 

Hotellchefen menar att detta är det stora problemet med att använda sig av säsongsanställda, 

hon menar att “nackdelen är problematiken med att bibehålla kvaliteten år till år”.  
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Vad gäller säsongsanställda på IceHotel så menar ledingen att antalet återkommande går i 

cykler. Vd:n berättar “återkommande går i cykler ofta där man jobbar i kanske tre år sen 

slutar”. Detta gör att man visa år har många nya anställda och andra år är det få. Vad detta 

beror på verkar främst vara att man stannar på grund av att man har vänner som också vill 

fortsätta. Hotellchefen menar att ”när många nya anställda kommer så tipsar dom sina vänner 

vilket leder till fler nya. När en stor kull slutar gör det att en dipp kan komma”. Det kan alltså 

vara så att om en eller några ur en kull väljer att stanna eller sluta kan det påverka fler att göra 

samma sak och skapar därmed en dominoeffekt. 

 

Den roll som återvändande spelar märks på organisationen i sin helhet. Det blir mer “väloljat” 

och ”skapar en stabilitet i organisationen, de vet hur jobbet ska göras och hjälper de nya. De 

fungerar som kulturbärare” som Vd:n uttrycker det. Men man kan även märka av deras 

inverkan på ett mer tydligt sätt under säsongen. Ett bra exempel på det är under upplärningen 

där återvändande personal har en stor roll att spela. På exempelvis serviceavdelningen 

försöker man se till att det alltid ska vara återvändande anställda med under första veckorna 

då de lär de nya. Denna metod återfinns även på andra avdelningar. Detta innebär många 

gånger ett ökat ansvar på de återvändande enligt en del av personalen som vi pratat med. 

Medarbetare 3 menar att om det varit fler återvändande detta år så skulle ansvaret kunna 

läggas på fler och man skulle behöva mindre tid till exempelvis upplärningen. Avdelningschef 

2 menar att man som chef ”vill gärna lägga mer ansvar på gammal personal då ny personal 

kan ha svårt att komma in i jobbet och göra det som krävs”. Inom organisationen så har detta 

blivit ett naturligt sätt att se till att allt fungerar. Medarbetare 1 menar att detta kan vara ett 

problem då återvändande personal ges ansvar utan att begära det vissa gånger. Denna bild 

delas av fler anställda som vi har pratat med. Alla är eniga om att ansvar är något de önskar på 

arbetsplatsen. Men vissa känner att de många gånger tas förgivet att man som återvändande 

ska kunna bära mer på sina axlar och då blir det mer en börda än något positivt. 

 

Den återvändande personalen är väldigt viktiga för att systemet ska fungera. Men endast 

återvändande personal behöver inte vara den bästa lösningen. Medarbetare 3 berättar att “ett 

år hade till exempel bara en ny och då flöt allting så himla bra och alla visste vad som skulle 

göras utan att det blev problem. Men det kan också bli så att man tappar lite energi när man 

jobbat där för länge. Jag tror det bästa är om man är mer hälften-hälften”. Mycket av den 

entusiasm som man kan känna som ny är något som återvändande personal tenderar att sakna, 

det är bilden vi fått från anställda och ledning. En annan fördel med att blanda in ny personal 

är enligt receptionschefen att “gammal personal blir väldigt bekväma, man har svårigheter att 

få in förändringar. Med gammal personal får man ovillighet”.  När man frågar andra ur 

ledningen och även anställda så delar de samma bild. De menar att gammal personal har en 

tendens att bli bekväm och det den nya personalen ger är “nytt blod” vilket ger energi till hela 

organisationen. Ny personal innebär även att förändringar är enklare att implementera enligt 

ledningen. Detta har naturliga förklaringar då man som ny inte är bekant med rutinerna och 

därför ofta inte har något att ifrågasätta. 

 

Vd:n berättar att när personalen arbetat i tre månader på IceHotel så har de återanställningsrätt 

under de kommande nio månaderna. Detta innebär att det är upp till den anställde själv att 

göra valet huruvida de vill återvända eller inte, om personalen missköter sig rejält så kan 

IceHotel självklart avsluta anställningen. Men detta hör till ovanligheterna enligt hotellchefen. 

IceHotel är alltså tvungna att erbjuda den som jobbat en säsong en ny anställning till den 

kommande, detta gör man oftast genom att skicka ut ett brev under sommaren. Även om det 

alltså är upp till personalen om de vill återvända eller inte så menar avdelningscheferna att 

man på IceHotel i de flesta fall att man återvänder. Detta märks också när vi frågar hur många 
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som inte återkommer av egen vilja jämfört med hur många som IceHotel inte vill ska 

återkomma. Hotellchefen menar att ”de flesta vill vi ha tillbaka, de är väldigt få som vi inte 

vill ha tillbaka”. Avdelningschef 2 menar att på sin avdelning är det uppskattningsvis 95 % av 

de som inte återkommer som själva valt att inte återkomma. Denna siffra är i stort sett likadan 

även på de andra avdelningarna. 

 

När vi frågat vilka anledningarna som de tidigare anställda har för att inte återvända är svaret 

detsamma hos i princip alla. De svarar att de främsta anledningarna till varför man som 

säsongsanställd inte återvänder är andra jobb eller skola. Från ledingens håll menar de på att 

detta inte är så mycket att göra åt då säsongsjobb ofta är något tillfälligt. Då man vet att det 

finns starka anledningar till att inte återvända så menar ledningen att det är av stor vikt för 

dem att kunna förutse vilka som inte kommer återvända. För att enklare kunna beräkna hur 

många som slutar efter säsongen så ser man på IceHotel till att ha ett samtal med alla anställda 

i slutet av säsongen. Vd:n berättar att man gör detta “För att få koll på läget ska alla ha 

avslutande samtal där man fångar upp hur de trivs, vad de ska göra nästa år, om de har 

några synpunkter, vad vi kan göra bättre med mera... De är väldigt viktiga dessa samtal”. 

Genom detta kan man alltså få en inblick i hur många som återvänder och var mer resurser 

kommer behövas etcetera. Dessa intervjuer brukas av alla avdelningschefer. De är överens i 

att dessa intervjuer är väldigt viktiga då det ger dem en chans att stämma av hur man ser på 

möjligheten att jobba nästa säsong. Det innebär även enligt avdelningscheferna en chans att 

påverka dem att återkomma genom att diskutera vad som kan förbättras i den anställdes roll 

till nästa år. 

 

Förutom att hålla dessa samtal så brukar man från IceHotels sida skicka ut så kallade 

sommarbrev. Hotellchefen berättar att hon “brukar skicka ut ett sommarbrev där jag tackar 

för säsongen som gått och berättar att sommaren kommit hit och så vidare”. Dessa skickas 

dels för att hålla kontakten men man brukar även passa på att fråga om den anställde vill 

återvända. Medarbetare 3 på serviceavdelningen svarar att hon tycker dessa brev är väldigt 

positivt och säger “det var ju jätteroligt även om det var ett massutskick”. Andra anställda 

håller med i detta och bilden vi får är att man som anställd känner sig uppskattad då breven 

dimper ner i brevlådan.  

 

Vikten av återvändande säsongsanställda är uppenbar när vi gjort våra intervjuer. Därför är 

det viktigt hur duktiga man från IceHotels sida är på att locka anställda att komma en till 

säsong. Sommarbrevet är ett exempel på en åtgärd för att öka antalet återkommande. När vi 

frågat anställda så menar vissa att mer skulle kunna göras. Medarbetare 1 menar att man från 

IceHotel kunde bli bättre om man kan “höra av sig mer under sommaren och visar mer 

uppskattning”. Hotellchefen håller med om att man kunde göra mer från IceHotels sida om 

resurser fanns. Hon hade önskat att hon kunnat “fjäska” mer för att få anställda att återvända, 

hon skulle exempelvis vilja att man kunde möta anställdas önskemål angående utbildningar i 

högre grad. Vd:n menar att förmågan hos IceHotel att locka folk att återvända kommer bli 

viktigare i framtiden. Hon berättar att man skulle kunna göra mycket jämfört med vad som 

görs idag “Vi har inga speciella morötter idag. Men har börjat diskutera det inför framtiden 

då vi inser att de börjar bli många yngre som kommer så vi kanske måste göra något. Det är 

främst vad man ska göra på fritiden, man är ju i en by och det finns inte så mycket att göra”. 

Som synes så är svaren vi fått väldigt spretiga angående vad som kan göras för att bättre 

attrahera anställda att återvända. Alla verkar ha sin egen uppfattning knutet till sin egen 

arbetssituation och personlighet. Om vi ska generalisera de anställdas svar så kan man dock 

nämna att många menar att trivseln under säsong är avgörande för att återvända. De menar att 
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säsongsarbete innebär ett äventyr för många, viktigast då är att trivas och ha roligt. Om man 

återvänder så är det för att man trivs och känner sig som en del av IceHotel. 

 

5.4.1 Analys av Återvändande personal 

 

IceHotel förlitar sig mycket på exit-interviews för att analysera situationen inför nästa säsong, 

men även för att visa sin uppskattning. Tanken med dessa samtal är att avdelningschefen och 

den säsongsanställde diskuterar hur säsongen varit, vad som fungerat bra och vad som 

fungerat mindre bra etcetera. Detta ger IceHotel information om hur de anställda uppfattat 

arbetssituationen och vilka förbättringar man skulle vilja se. Det ger även ledningen en chans 

att påverka den anställdes beslut angående nästa säsong. Denna metod är något man från 

ledningens sida ofta lyft fram som viktigt för att återfå personal men även för att kunna få en 

bild av nästa säsong. 

 

Samtalen är ett exempel på hur IceHotel samlar upp information och ser utifrån den till 

förändringar som kan göras. Detta är i linje med bland annat Allen et al (2010, s. 61) som 

menar att det är avgörande för en organisation att kunna basera beslut angående omsättning på 

insamlad information. Samtalen gynnar alltså IceHotels förståelse kring arbetssituationen men 

ger även kunskap om vart anställda kan tänkas vara nästa säsong och varför. Detta lägger 

enligt Allen et al (2010, s. 61) grunden för att kunna gå vidare och implementera metoder som 

minskar personalomsättningen. Denna studie visar att exit-interviews är ett bra sätt att samla 

upp den information som cheferna behöver, men den visar också på att dessa intervjuer inte är 

speciellt effektiva när det kommer till retention. Från våra intervjuer framgick det att dessa 

intervjuer är ett av få tillfällen då företaget aktivt försöker påverka anställdas beslut om 

kommande säsong. Ett annat sådant som vi identifierade är det sommarbrev som företaget 

skickar ut till säsongspersonalen. Detta brev skickas efter den gångna säsongen och syftar till 

att visa uppskattning över säsongen som varit och samtidigt fråga ifall man vill återvända. De 

metoder som valts syftar till att minska personalomsättningen och då är intervjuerna den 

metod som man från ledningens sida menar är viktigast.  Att man från IceHotels sida lägger 

stor vikt vid exit-interviews skulle enligt den teorin som vi presenterat vara en metod som inte 

har stor påverkan på personalomsättningen. Vi tolkar det som att man från IceHotel 

överskattar den inverkan som exit-interviews har vilket gör att man inte ser till andra 

alternativ som kunnat ha en mer positiv effekt på personalomsättningen.  

 

Allen et al (2010, s. 61) menar att istället att trovärdiga förväntningar och job-enrichment är 

metoder som är mer effektiva än exit-interviews då det kommer till personalomsättning. På 

IceHotel förekommer liknande metoder, man går exempelvis igenom arbetet vid rekryteringen. 

Det görs även insatser för att göra jobbet mer berikande genom att man exempelvis låter 

personal växla arbetsuppgifter. Vi uppfattar det dock som att dessa metoder sker mer 

sporadiskt och mer ostrukturerat än exit-interviews och sommarbrev. Detta innebär att man 

från IceHotels sida i detta fall kan ha en tendens att fokusera mer på retention under slutet 

eller efter säsongen än under pågående säsong. I detta avseende så överensstämmer IceHotels 

agerande med många andra organisationer enligt Steel (2003, s. 159) som menar att de flesta 

organisationer är dåliga på att arbeta proaktivt med retention. Vi tolkar det som att IceHotel 

verkar förlita sig på att personal återvänder utan att man behöver specifika metoder som 

skulle kunna öka chanserna att återfå personal. Man verkar dock inse att sådana insatser kan 

komma att behövas då man märker att medelåldern blir allt yngre bland de anställda. Vd:n 

menar att morötter av någon form skulle kunna motverka detta.  
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När man inser behovet av någon form av morötter för att på så sätt kunna attrahera fler att 

återvända så återstår det att ta reda på vad man bör göra åt det. Utifrån den forskning som vi 

presenterat så bör metoder som implementeras baseras på varför anställda väljer att stanna 

eller sluta samt vilka faktorer som påverkar detta (Steel, 2003, s. 152-153). Utifrån våra 

intervjuer så tolkar vi det som att man mellan ledning och anställda är ganska överens om 

vilka som slutar och varför man vill återvända etcetera. Det faktum att ledning och personal i 

stora drag delar samma uppfattningar visar på att ledningen har goda förutsättningar att göra 

förändringar. Något som dock motstrider detta är det faktum att man på IceHotel ger 

avdelningscheferna ett stort ansvar för personalen på sin avdelning vilket gör att arbetssätt och 

liknande kan skilja mellan avdelningar. Detta visar på en struktur inom företaget där mycket 

av personalhanteringen beträffande säsonganställda utgår från avdelningschefen. 

Avdelningscheferna ges stort ansvar att hantera den säsongspersonal som man har på sin 

avdelning. Därför tolkar vi det som att de retention-metoder som man idag har skiljer sig 

mellan avdelningarna och är beroende av avdelningschefernas egna initiativ.  

 

Avdelningscheferna är alltså högst betydelsefulla för de säsongsanställda. De är ansvariga 

från det att man blir anställd till dess att man lämnar. Detta gör att avdelningschefen har en 

stor makt över arbetssituationen för en säsongsanställd, deras relation blir därför väldigt viktig. 

Men vad gäller förhållandet mellan avdelningschef och återvändande personal så visar våra 

intervjuer på att de återvändande även är väldigt betydelsefulla för avdelningschefen. Detta 

synliggörs bäst av det faktum att man från ledningens sida är beroende av att de återvändande 

kan hjälpa den nya personalen. Här tolkar vi det som att det ansvar man som återvändande får 

påverkar trivsel i någon riktning. Vissa ser ansvaret som motiverande medan andra tycker det 

kan bli för mycket och därför kan det innebära något positivt eller negativt. Detta visar på hur 

viktigt samarbetet är mellan avdelningschefen och den säsongsanställde. Finnegans (2009, s. 

99) syn på lyckad retention baseras mycket på just utfallet av denna relation. I IceHotels fall 

så kan man säga att man delar denna syn. Man har som tidigare nämnt en önskan att vara en 

social och familjär organisation. Detta kan delvis synliggöras genom att se på det sättet man 

låter avdelningscheferna ansvara för sin personal.  

 

I enlighet med Finnegans teori så låter man mycket av retention-arbetet ligga på 

avdelningscheferna. Resultatet av detta arbete indikerar hur duktig avdelningschefen är på 

retention. På IceHotel så finns det dock inga tydliga mål för hur många man vill ska 

återkomma. Då man inte har tydliga målsättningar eller procenttal att se till blir det därmed 

svårt att mäta och definiera vad som är bra eller dålig vad gäller retention inom organisationen. 

Den uppfattning vi fått är istället att man har en uppfattning om vad som vore ett bra antal vad 

gäller återvändande. Men när vi frågar varför anställda inte återvänder så ser man mer till 

yttre faktorer än till de inre som IceHotel faktiskt kan påverka. Med yttre faktorer menar vi 

annat jobb eller skola till exempel. Dessa är naturligtvis avgörande till att man slutar då 

säsongsanställning inte ses som ett långvarigt alternativ för många. Men vi tolkar det som att 

man på IceHotel väljer att lägga för stor betydelse vid dessa yttre faktorer och på så sätt 

förminskar man den möjlighet man själva har att påverka antalet återvändande. 

 

5.5 Rekrytering 
 

Som säsongsanställd på IceHotel arbetar man cirka 4-5 månader per säsong. Jobbet innefattar 

inte arbetsuppgifter som kräver avancerad träning eller kunskaper. Det är de säsongsanställda 

som ofta jobbar front-office och därmed har den största kundkontakten. Detta gör att 

organisationen är väldigt beroende av att just de säsongsanställda hålla en hög nivå vad gäller 
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service etcetera. IceHotel måste därför se till att varje år kunna rekrytera sådan personal som 

ger dem detta. När det kommer till att rekrytera den nya personalen så är man beroende av de 

ansökningar man får. Utifrån den grupp sökande man har så fyller man de platser som är 

tomma. Detta innebär en begränsning i det faktum att urvalets storlek varierar från säsong till 

säsong och även mellan de olika avdelningarna. 

 

Det är av förståeliga skäl under vintersäsongen som IceHotel har den stora majoriteten av sina 

gäster. Detta innebär även att den är under denna period som man behöver mest personal. 

Detta innebär följaktligen att man är beroende av att anställa säsongsanställda till 

högsäsongen för att kunna bedriva sin verksamhet. Antalet säsongsanställda som man måste 

rekrytera från säsong till säsong skiftar visserligen. Men det faktum att man varje år är 

tvungen att ha byta ut stora delar av personalstyrkan och ha en full beläggning bland anställda 

såväl som gäster innebär vissa implikationer för organisationen. 

 

Vad gäller rekrytering av säsongsanställda vid IceHotel så sköts den I huvudsak av de olika 

avdelningscheferna. Det är alltså upp till var och en av avdelningscheferna att själva sköta 

rekryteringen på sin avdelning. Detta upplägg är ingenting nytt, utan något som fallit sig 

naturligt under årens lopp. Vid intervjun med Vd:n uttryckte hon åsikten att detta upplägg är 

bra eftersom avdelningscheferna får ta ansvar för de man rekryterar men även för att man 

bygger upp en bred kompetens vad gäller rekrytering inom företaget. Att det är positivt att 

avdelningscheferna själva är de som ansvarar för vilka de anställer är något som 

avdelningscheferna håller med om. De var alla eniga om att de ser stora fördelar I att själva 

kunna avgöra vilka som passar bäst in på deras avdelning och utifrån sin erfarenhet egen göra 

valen. Detta innebär dock att de olika avdelningschefernas sätt att rekrytera skiljer sig något. 

Det innebär även att man är beroende av avdelningschefernas kompetens vad gäller att 

anställa rätt personer.  

 

Bilden man får av den varje år återkommande rekryteringen är att den ser olika ut inom 

organisationen. Det finns återkommande element som annonseringen till exempel. Men ofta 

sker rekryteringen på ett mer icke-återkommande vis, exempel på detta är att alla 

avdelningschefer har olika sätt att gå till väga för att fylla de tomma platser de har, de sköter 

sina intervjuer olika och behandlar ansökningar olika etcetera. Man skulle kunna säga att 

rekryteringen av säsongsanställda inte har speciellt många riktlinjer att följa. Avdelningschef 

1 beskrev bland annat sin rekryteringsprocess såhär: ”Jag har inte läst ett CV på sex år!”. 

Den gemene uppfattningen från ledningen var att man skiljer på att anställa fast anställda och 

säsongsanställda, detta gestaltas i hotellchefens ord: “säsongsanställda ska bara jobba i fyra 

månader. Att lägga mycket resurser på de som bara ska jobba fyra månader vet jag inte om 

jag är beredd att göra riktigt, det är för omfattande för den korta anställningen”. Detta i 

motsats till vilka resurser man lägger när man anställer en fastanställd. Med detta menar 

hotellchefen att vissa år krävs det att man anställer extra många nya och en för omfattande 

rekrytering skulle då helt enkelt bli för dyr. När vi frågar om större resurser hade varit 

hjälpsamt vid rekryteringen så svara både Vd:n och Hotellchefen att det skulle hjälpt men att 

man ändå är nöjd med hur det fungerar idag. Avdelningschefernas bild av rekryteringen är 

överensstämmande god. De känner att den befogenhet de fått att själva sörja för rekrytering på 

sin avdelning gör att de får ihop det bästa arbetslaget för säsongen. 

 

Vad gäller underlaget av sökande har det framkommit delade meningar, Avdelningschef 2 

menar att “underlaget är ofta för litet när man rekryterar.”. Medan Avdelningschef 1 inte alls 

är av samma uppfattning och säger sig ibland ha upp emot ”140 ansökningar på 10 tjänster”. 

Detta kan vara ett resultat av att det är så pass olika avdelningar och man har inte samma 
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sökande till flera avdelningar utan oftast är det olika till olika avdelningar. När vi frågar om 

tidsåtgången för rekryteringen så svarar alla avdelningschefer samstämmigt att ”Tid har vi 

tillräckligt av eftersom vi har lågsäsongen till det”. Ofta verkar det dock som att urvalet 

skiftar kraftigt från år till år. Detta leder till att avdelningscheferna ”någon gång varit tvungen 

att ta de som finns”. En sådan situation är naturligtvis inte optimal och är något som ingen 

önskar. 

 

När det kommer till själva rekryteringen så läggs mycket av grunden under lågsäsongen. Det 

är under denna period som man söker personal genom att först se till vilka som är sugna på att 

återkomma. Sedan kommer det in ansökningar via annonser eller via kontakter. Utifrån det 

går man igenom ansökningarna och gör sina urval. Att kunna göra detta under lågsäsongen är 

något som uppskattas av avdelningscheferna då de känner att de “har den tid som behövs” 

och kan därmed undvika mycket av den stress rekryteringen annars inneburit. Alla säsonger är 

dock inte fria från stressiga rekryteringsprocesser, Avdelningschef 3 menar att “vissa år blir 

det däremot få återkommande och såna år är det ju lite jobbigare”. År där många från den 

tidigare personalen inte återkommer gör att rekryteringen blir mer omfattande och förmågan 

att få in rätt personal blir viktigare. Under denna säsong, säsongen 2011/2012, berättade 

Hotellchefen att det bara kom tillbaka ungefär 30 % från tidigare säsong och då blev det 

väldigt mycket extraarbete för alla inblandade med allt från rekryteringen till utbildning och 

upplärning. 

 

Det faktum att IceHotel ligger där det ligger och dessutom är gjort av is har en stor inverkan 

på den personal man anställer. Till att börja med så innebär hotellets speciella utformning en 

anledning till att många lockas att komma. Hotellchefen menar att ”många kommer hit för att 

det är nyfikna och lite äventyrslystna”. Utifrån intervjuerna så förstår vi att dessa oftast är 

sådana som kommer utifrån, dvs inte är från områden i Jukkasjärvis omnejd. IceHotel 

attraherar alltså personal från hela landet och det händer även att man anställer utanför 

Sveriges gränser. Detta menar Vd:n Monica beror “mycket beroende på det starka varumärke 

man har”. Tyvärr är det dock så att man inte kan ta vara på denna möjlighet (att anställa från 

andra länder) då man begränsas av en brist på personalboenden. Detta gör att man tvingas 

anställa lokalt och det första kriteriet man ser till vid rekryteringen är ofta vart man bor. De 

som inte behöver personalboende går alltså före de som inte har i många fall. Något som 

ytterligare försvårar situationen är den bostadsbrist som råder i Kiruna och Jukkasjärvi. Den 

gör det svårt att hitta hyreslägenheter eller bostadsrätter som IceHotel kan nyttja. Det 

återstående alternativet är att bygga nytt, detta är något man funderat över och kan tvingas 

göra I framtiden enligt Vd:n. När det gäller att anställa lokalt så innebär konkurrensen från 

industrin i Kiruna att kampen om personal blir tuffare. Alla ur ledningen och personalen är av 

åsikten att det främst är den höga lönen som till exempel LKAB kan erbjuda som gör att 

många lokalt inte väljer IceHotel. 

 

När vi frågar kring fördelar respektive nackdelar med att anställa lokalt så märker vi att alla 

tycks ha en åsikt om huruvida det påverkar organisationen. När vi frågar Avdelningschef 2 

om detta så svarar hen: “många gånger tycker jag folk utifrån är mer taggade på jobbet. Helst 

hade jag anställt fler utifrån. Ofta blir det att halva gymnasieklasser från Kiruna jobbar här 

tyvärr”. Åsikten om att man vill anställa fler från andra regioner i Sverige än just Kiruna-

regionen delas av i princip alla ur ledningen men man hålls tillbaka av bostadsbristen. Detta är 

en tydlig konsekvens av de begränsningar som finns och vilken effekt det kan ha på till 

exempel tidigare erfarenhet bland de anställda. Medarbetare 1 menar att det på ett sätt är 

bättre att anställa utifrån då det känns som att då är man här för att jobba. De som kommer 

utifrån kan vara mer lockade av äventyret med att arbeta som säsongsanställd medan lokala 
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förmågor i högre utsträckning ser arbetet som ett vanligt arbete och man går bara dit för att 

tjäna pengar. Kommer man istället från andra platser än Kiruna eller Jukkasjärvi så gör detta 

enligt de flesta ur ledning och personal att man är mer motiverad. 

 

5.5.1 Analys av Rekrytering 

 

IceHotel är till stor del beroende av sina säsongsanställda medarbetare, de står för i princip all 

kundkontakt och därför krävs det en bra rekrytering för att få företaget att blomstra. Human 

Resource Development (HRD) innebär att man utvecklar medarbetare och organisationer mer 

efter ett strategiskt mål med början i rekryteringen. Nilsson (2011, s. 27) beskriver att många 

organisationer anser att personalen är dess viktigaste resurs, men sedan lever man inte upp till 

det uttalandet. Vid IceHotel väljer de att låta avdelningscheferna ta hand om rekryteringen, 

detta är en lösning både på gott och ont. Enligt våra tolkningar så beror det på att lösningen 

uppfyller kraven på de anställda samtidigt som företaget slipper blanda in andra i processen 

och kan göra det på det sätt som man anser fungerar. Att företaget är extremt beroende av de 

säsongsanställda håller de flesta med om inom ledningen men att man inte kan anställa de 

bästa på grund av problem med boende etcetera tolkar vi som att man egentligen inte gör allt 

man kan för att locka till sig de bäst lämpade. När alla avdelningschefer beklagar sig över 

bostadssituationen och lyfter fram den som den största orsaken till att rekryteringen blir 

bristfällig så börjar man fundera om det är så att man från ledningshåll satt skygglapparna på. 

 

Man bör även se till vikten av att anställa personer utifrån eftersom att de enligt både 

medarbetare och avdelningschefer brukar komma med mer entusiasm och högre arbetsinsats 

än lokala förmågor i genomsnitt. Hotellchefens uttalanden om att ”säsongsanställda ska bara 

jobba i fyra månader. Att lägga mycket resurser på de som bara ska jobba fyra månader vet 

jag inte om jag är beredd att göra riktigt, det är för omfattande för den korta anställningen” 

tolkar vi som att man från ledningens håll bland annat vill hålla nere kostnader vid 

rekryteringen av de säsongsanställda. När Ahrnborg (1997, s. 56) beskriver vikten av att få in 

rätt medarbetare och att man ska göra allt för att inte få in fel medarbetare, blir det i IceHotels 

fall istället att man nöjer sig med de som har boende och tar inte lika stor hänsyn till om det är 

rätt eller fel person för företaget, det får visa sig med tiden under pågående säsong, och då får 

gästerna ibland ta smällen.  

 

När IceHotel överlåter rekryteringen till avdelningscheferna så finns det självklart de som kan 

anställda utan problem, oftast har dessa chefer stor erfarenhet. Avdelningschef 1 beskrev sig 

själv som en bra rekryterare och även personalen på den avdelningen verkade dela den 

uppfattningen. Å andra sidan har vi fått uppfattningen av att andra avdelningschefer har 

problem med rekryteringen. Hur dessa problem kan uppstå ser man i och med att det är många 

som slutar under pågående säsong eller att man inte sköter sitt arbete fullt ut. Varför personer 

slutar kan bero på att man varit otydlig vid rekryteringen gällande vad arbetet innebär. 

 

Oftast är det mindre företag som använder sig av sina chefer för att göra sin rekrytering 

(Ahrnborg Swenson, 1997, s. 58) och det stämmer väl in på IceHotel som inte har en Human 

Resource-avdelning. Problemet som kan uppstå här är att den chef som inte har tillräcklig 

rutin oftast gör ett sämre jobb i rekryteringsprocessen än den mer rutinerade chefen. Detta är 

något som vi upptäckt vid IceHotel och två ur personalstyrkan riktade kritik mot en 

avdelningschef medan en annan avdelningschef fick beröm. Enligt Ahrnborg Swenson (1997, 

s. 58) är det viktigt för den nyutbildade chefen att få både utbildning och erfarenhet för att 

lyckas med sin rekrytering. De problem som annars kan uppstå är ett manfall under pågående 
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säsong, lägre hängivenhet till organisationen, lägre arbetstillfredsställelse för övriga anställda 

och en sämre servicekvalitet (Ahrnborg Swenson, 1997, s. 58). 

 

Det faktum att rekryteringen under vissa säsonger blir mer krävande än andra har att göra med 

hur många som inte väljer att återvända. Ju fler som inte kommer tillbaka desto mer arbete 

innebär rekryteringen för avdelningschefen. Dessa säsonger då många inte återvänder verkar 

gå i cykler som vi tidigare nämnt. Det bildas ”kullar” av anställda som man beskriver det och 

när dessa lämnar blir det extra märkbart. Dessa kullar bildas tack vare att anställda som jobbar 

tillsammans blir vänner och till säsongen därpå så menar ledningen att man hellre använder 

om ens vänner gör det. Detta kan liknas vid Allen et als (2010, s. 56) definition av 

jobbförankring. De menar att man med tiden skapar sociala kontakter som gör det svårare att 

sluta. I IceHotels fall så ser verkligheten liknande ut. Anställda som gjort sig vänner tycks 

vara mer benägna att återvända då ens vänner gör det. Denna form av förankring till 

arbetskamraterna kan liknas vid organisatorisk hängivenhet då den beskriver hur anställda 

som skapar känslomässiga band till organisationen känner sig fäst vid den (Dirani, 2011, 

s1182). De sociala band som ligger till grund för de kullar som bildas kan i IceHotels fall 

innebära att man som anställd blir hängiven. Frågan är då om det är en organisatorisk 

hängivenhet som bildas eller ifall det mer handlar om att anställda blir hängivna sina kollegor. 

 

 I IceHotels fall så kan de kullar som bildas göra jobbet enklare och svårare för organisationen 

beroende på om de innebär att många återvänder eller att många slutar. Utifrån teorin så kan 

paralleller till hur kullarna fungerar dras till hängivenhet och jobbförankring som vi visat. Då 

arbetet med rekrytering kan bli mer problematiskt då många inte återkommer så kan man ur 

rekryteringssynpunkt kunna säga att mer hängivenhet och jobbförankring bland personalen 

skulle kunna innebära att fler återvänder och jobbet med rekryteringen förenklas. På IceHotel 

skulle detta konkret innebära att man skulle vilja att de anställda skapar många vänner inom 

organisationen. Denna vilja finns redan idag från ledningens sida då man eftersträvar en 

familjär stämning etcetera. Vad skulle då man då kunna göra mer specifikt? En tanke man 

som lyfts från både anställda och ledningen är att skapa mer fritidsaktiviteter för anställda. Att 

man från ledningen ser till att skapa tillfällen där anställda kan träffas på mer informella 

aktiviteter skulle som vi tolkar det kunna innebära att man underlättar för anställda att skapa 

fler och starkare kontakter med sina kollegor. Detta skulle då i förlängningen även kunna 

innebära en personalstyrka där fler har större tendens att återvända 

 

5.6 Upplärning 
 

Upplärningen av ny personal vid IceHotel är en het potatis bland cheferna och ledningen. Vi 

har upptäckt att en stor del av upplärningen sker genom tidigare personal. Medarbetare 3 

beskrev bland annat att ”Under upplärningen var det många som jag som ensam 

gammal(tidigare anställd red.) skulle lära upp”. Som tidigare nämnt har vi även märkt att de 

flesta som varit anställda tidigare år får ta ett större ansvar i upplärningen av den nya 

personalen. Det har även kommit fram genom intervjuerna med avdelningscheferna som alla 

är av samma åsikt att tidigare personal utgör en grundsten i upplärningen av ny personal.  

 

Tiden för upplärningen brukar ligga omkring 7-10 dagar och Medarbetare 1 anser att den 

tiden är alldeles för kort, medarbetare 3 anser även att den är för teoretisk. Detta gestaltas i 

medarbetares 1 ord: ”Det man egentligen bör veta är vad man ska göra när kunden kommer, 

inte när IceHotel grundades”. Medarbetare 2 var av åsikten att ”Länge upplärning skulle nog 

inte tjäna något till eftersom att man inte kan träna på chocken av att gästerna kommer”. 
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Avdelningschef 4 har valt att förlägga i princip all upplärning praktiskt och anser att ”den här 

upplärningen fungerar väldigt bra och jag tycker att den är tillräcklig” men samtidigt säger 

hen att ”Ibland kanske man hade velat ha någon dag extra”. Enligt avdelningschef 2 så har 

nedskärningarna i personalstyrkan på senare år även haft inverkan på utbildningen av 

personalen då man allt oftare är ensam under sitt arbetsskift och inte har chansen till att 

utbilda nya förmågor. Medarbetare 1 delar även den uppfattningen och säger att det blivit 

svårare på senare tid ”när man bara är en på vissa arbetsplatser.” 

 

För vissa ur personalen fanns det förfrågningar om längre upplärningstid och de flesta 

nyanställda är inte självgående förrän ungefär en månad efter att säsongen börjat. För många 

kan detta skapa irritationsmoment och Medarbetare 2 beskriver bland annat att ”Jag tyckte 

själv att det var jobbigt mitt första år när jag inte visste vad jag skulle göra den första tiden”. 

Hotellchefen anser att det finns vissa problem som kan uppstå i och med 

upplärningen, ”Nackdelen är problematiken med att bibehålla kvaliteten år till år. Därför är 

det väldigt viktigt hur vi introducerar ny personal till organisationen”. Att upplärningen i 

slutändan påverkar kvaliteten håller alla medarbetare med om och Avdelningschef 2 känner 

att mer tid till upplärning skulle vara väldigt välkommet men säger samtidigt att ”Tid är en 

stor bristvara under säsongen.”. 

 

Att man under säsongen som denna där få kom tillbaka från det tidigare året får problem med 

upplärningen påpekar även medarbetare 3 som säger ”I år blev det en påverkan på oss gamla 

med högre belastning utan att vi fick så mycket tillbaka.”. Det ansåg även avdelningschef 1 ”I 

början är det mer press på oss som varit tidigare ur personalen då vi måste stödja och hjälpa 

till i upplärningen.”. Kvaliteten på upplärningen var en sak som diskuterades och medarbetare 

1 ansåg att den led under den här säsongen: ”i år när vi var så pass många nya blev det 

väldigt märkbart.” 

 

Enligt Hotellchefen har man på IceHotel en ”ganska strukturerad upplärningsprocess om man 

jämför med andra.”. Detta har vi fått olika svar på från olika avdelningar, exempelvis 

avdelningschef 1 berättade om hur hen genomförde en del av sin utbildning via konsulter och 

andra avdelningar enbart använde sig av personalen som fanns att tillgå. 

 

5.6.1 Analys av Upplärning 

 

IceHotel har valt att lägga stora delar av upplärningen vid de olika avdelningarna på personal 

som har rutin från tidigare säsonger. Detta kan enligt vissa, exempelvis Medarbetare 3, vara 

påfrestande för den ansvarige personalen då det är mycket att stå i. Säsonger som den i år 

(2011/2012) har varit extra påfrestande då det var så få tidigare anställda som kom tillbaka till 

företaget vilket ökade pressen på de få som kom tillbaka. Att man använder medarbetare för 

upplärningen har sin grund i att det är de som kan den praktiska delen av arbetet bäst och det 

gör att Avdelningscheferna kan fokusera på mer organisatoriska delar. Vi tolkar det som att 

IceHotel är väldigt medvetna i sitt val av upplärningsmetod men man har kanske inte sett till 

den påverkan som den verkar ha på ett fåtal anställda som inte alltid klarar av pressen. Detta 

kan i ett senare skede betyda att just den personalen kanske inte kommer tillbaka till nästa 

säsong och det blir en ond spiral i det långa loppet.  

 

Enligt teorin gällande Onboarding där man implementerar upplärningen i en helhetsprocess 

från rekrytering till en fullfjädrad medarbetare så bör man göra processen mer strategisk än 

den i dagsläget är vid IceHotel. Som det är nu så är det helt i avdelningschefernas hand man 

hamnar som nyanställd, det är inget fel i det, men enligt Bauer (2010, s. 9) skulle man 
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maximera möjligheten till ett bättre utfall vid att införa strategisk Onboarding. Vi tolkar dock 

IceHotels strategi som att den fungerar och tidigare har fungerat. Detta även om man får in 

personal som man kanske inte är nöjd med så är det väldigt svårt att undvika sådant hur man 

än gör i upplärningsprocessen. Med Onboarding blir riskerna dock mindre för att personalen 

skall sluta under säsongen och man har även en större chans att knyta tillbaka dem till 

nästkommande säsong. 

 

Det är olika åsikter gällande upplärningen från de olika avdelningarna, enligt de flesta 

Avdelningscheferna så är de nöjda med tiden för upplärning. Denna åsikt speglar sig inte helt 

i Medarbetarnas syn på saken utan det verkar som att man skulle uppskatta någon dag till för 

att slippa stressen med att alla ska kunna sina stationer vid säsongsstart.  Om man istället från 

början inför Onboarding så skulle man se rekryteringen som ett första steg i processen för att 

komma till Selection. Vi tolkar det som att man i dagsläget inte funderat speciellt mycket 

kring upplärningen utan man har valt att låta respektive avdelningschef lösa det på bästa sätt. 

Hur detta gestaltar sig kan man utläsa av medarbetarnas åsikter, som går isär, men som 

fortfarande bör göras någonting åt. Som det är nu så kommer nyanställda in precis innan 

säsongsstart och hinner enbart med några få timmar till utbildning innan det är dags för 

kundmöten, här kan det troligen brista i servicekvalitet. Enligt Bauer (2010, s. 9) ska man 

försöka forma ett högre engagemang för arbetsplatsen redan från början genom 

anpassningsmekanismer och realistiska förväntningar. 

 

I dagsläget blir nyanställda utbildade i IceHotels historia och dess värdegrunder från första 

dagen. Enligt några anställda tar detta över utbildningen och upplärningen för de praktiska 

metoderna blir lidande. Man bör fokusera på att ge personalen självförtroende enligt Bauer 

(2010, s. 5) och medarbetarna bör känna sig säkra i att utföra ett välgjort arbete. Detta 

kommer göra dem mer motiverade och i slutändan mer framgångsrika. Vi tolkar det som att 

IceHotel även här har en klar vision av hur man bör utbilda och lära upp sin personal men 

fokus har hamnat lite fel. Till att börja med bör man lära sig de praktiska detaljerna som gäller 

för arbetet och sedan kan man fundera på hur man ska försöka fasa in utbildning gällande 

historia etcetera då det fortfarande är en vital del av upplärningen. Utan den praktiska 

färdigheten så kommer nyanställda att känna sig mer pressade än vad de egentligen behöver 

vara. 

 

Den andra delen i en välfungerande Onboarding-modell beskrivs som ”Role clarity” vilket i 

stora drag är klarhet i arbetsrollen. Enligt Bauer (2010, s. 5) är det arbetsrollens klarhet som 

gör att medarbetare får större hängivenhet mer än någon annan del i Onboaring-modellen. Vi 

har fått uppfattningen av ett fåtal ur personalgruppen att man inte är helt nöjda med hur de 

nyanställda tacklar sina roller då de fått en bristfällig upplärning. Enligt Medarbetare 1 så 

beror mycket på att det var så pass många nya under den gångna säsongen och därför sjönk 

kvaliteten på utbildningen. Genom att fråga personalen om hur de själva anser att 

arbetsanpassningen gått till så kommer ledningen och avdelningscheferna få en bättre bild av 

hur tydligheten i rollen ser ut för många och kan agera långsiktigt utifrån de resultaten. Vi 

tolkar det som att IceHotel inte riktigt är beredda på större skiftningar i personalomsättningen 

utan istället väljer att försöka lösa problemen när de uppstår. 

 

Från klarhet i arbetsrollen kommer man som nyanställd in i ”Social integration” vilket 

innebär att man integreras på det sociala planet i organisationen. Exempelvis lär man känna 

personal från inte enbart sin egen avdelning utan även andra avdelningar utöver sig egen och 

får då en bättre bild över hela organisationen och bättre arbetsmiljö genom att man har ett 

större socialt nätverk. Som Bauer (2010, s. 6) beskriver så innebär integration med sin 
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arbetsgrupp en högre organisatorisk hängivenhet och lägre personalomsättning. Som det är i 

dagsläget vid IceHotel så provar man på att använda sig av andra avdelningar för att göra 

personalen mer flyttbar och organisationen mer flytande. Detta tolkar vi som ett stort steg i en 

positiv riktning för en lägre personalomsättning. Man kan även läsa ut att vissa 

avdelningschefer sett ett behov av mer socialisering mellan avdelningarna vilket motsvarar 

det tredje steget i Onboarding-modellen. 

 

Det sista steget i en strategisk onboarding-modell gestaltas i ”Knowledge of Culture”. Detta 

menas att man får reda på exempelvis organisationens värden, politik och mål. IceHotel har 

en stor del av sin utbildning ålagd för introduktionen i företaget, detta ser man bland annat 

genom den utförliga personalhandboken som lämnas till varje anställd vid säsongsstart. Man 

har även en stor del av introduktionsdagarna till just kulturinlärning vid företaget. Detta tolkar 

vi som att IceHotel genom åren haft och har en stark företagskultur som man vill värna om 

otroligt mycket. Man har egentligen det här steget som första steg i upplärningsprocessen och 

gör hela Onboardingen lite omvänt men som tidigare nämnt så finns det lite tid under 

brinnande säsong att genomföra några större utbildningar för personalen.  
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6 Sammanfattade Slutsatser och Rekommendationer 
 

I det här kapitlet kommer vi att presentera våra slutsatser utifrån våra egna åsikter och med 

invägningen från teorierna i relation till empirin. Vi går från att i analysdelarna ha tolkat den 

insamlade informationen till att även tycka till om den. Vi har delat upp kapitlet i två delar 

med syfte att besvara våra frågeställningar och på bästa sätt presentera vad vi kommit fram 

till. Den första delen presenterar de sammanfattar hur nuläget ser ut vid IceHotel. I den 

andra delen kommer vi att presentera våra rekommendationer. Detta kommer att göras 

genom att först presentera den problematik som vi funnit i de delar som analysen tar upp. 

Dessa kommer sedan följas av våra rekommendationer i tillhörande ämne. 

 

 

- ”Hur/Vad gör IceHotels ledning idag för att återfå sin personal från säsong till 

säsong?” 

 

På IceHotel finns idag få aktiva åtgärder för att återfå den säsongsbaserade personalen. Vi 

upptäckte under vår tid på IceHotel att företaget förlitar sig mycket sitt varumärke och att 

arbetet i sig skall locka personal att återvända. Dessa båda är exempel på en något passiv 

inställning till retention. Man litar helt enkelt på att man kan förlita sig på att personal själva 

tar initiativet till att återvända. Detta har visat sig fungera tidigare säsonger, ett problem man 

dock insett är att vissa säsonger blir de återvändande för få. Detta påverkar organisationen 

som helhet och i slutändan då kunden. De metoder som trotsallt praktiseras idag är exit-

interviews och sommarbrev. Dessa är exempel som lyfts fram inom teorin som metoder av 

mer aktiv art för att motverka hög personalomsättning. Deras inverkan på retention har dock 

visats vara tvivelaktig av viss forskning. Den information vi fick av framförallt anställda delar 

denna uppfattning. Då dessa insatser varken styrks av teorin eller empirin i vår studie så 

menar vi att dessa idag inte har en märkbar effekt på retention inom IceHotel. Vi menar dock 

att dessa skulle kunna utvecklas och bli ett bättre fungerande verktyg vilket vi återkommer till 

längre ner. 

 

Åtgärder som börjat implementeras och utvärderas är medarbetarsamtal samt rotation av 

anställda mellan avdelningar. Dessa är metoder som ämnar förhöja trivseln och indirekt skapa 

hängivenhet. Dessa är båda metoder som kan förhöja anställdas arbetssituation ifall de kan 

utföras korrekt. Att man på IceHotel försöker utveckla och införa sådana metoder visar på att 

man ser ett behov av att kunna locka fler att stanna genom sitt kanske bästa konkurrensmedel, 

trivseln. Att trivseln blivit ett av de viktigaste konkurrensmedlen kan förklaras av att den 

lokala konkurrensen från industrin har betydligt större ekonomiska resurser, en annan 

anledning är det faktum att säsongsarbetare ofta söker sig till IceHotel av andra anledningar är 

att tjäna pengar till exempel. Att man då från IceHotels sida då börjat införa metoder för att 

höja trivseln visar på en tydlig insikt i problematiken vad gäller att få säsongsanställda att 

återvända. 

 

När man som anställd återvänder till en ny säsong så innebär ett nytt år ett ökat ansvar. Detta 

är något som många önskar. På grund av det är ett ökat ansvar något som ofta används som en 

morot för att motivera anställda till att återvända. Från ledingen erbjuder man ett utökat 

ansvar utifrån den anställdes önskemål. Detta är en vinn-vinn-situation som vi uppfattar det. 

Anledningen till detta är att IceHotel är beroende av att återvändande personal kan ta stort 

ansvar samtidigt som ett ökat ansvar gör att många trivs bättre med sitt jobb. Vi menar att det 

här finns möjlighet till att vidare utveckla situationen då den innebär att de anställda utvecklas 

vilket bidrar till att organisationen också gör det. 
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- ”Finns förbättringar som kan göras utifrån IceHotels ledning för att återfå 

personalen? Vilka? 

 

6.1 Rekrytering 
 

När det kommer till rekrytering av säsongsanställda så sköts den av de olika 

avdelningscheferna. De olika avdelningscheferna har alltså befogenhet att själva sörja för 

vilka de anställer till just sin avdelning. Detta system finns då man tycker att 

avdelningscheferna själva är de som bäst vet vad som krävs samt att de själva får möjligheten 

att sätta ihop sitt arbetslag. Avdelningscheferna grundar för det mesta sina val på tidigare 

erfarenheter då många av dem rekryterat tidigare säsonger. Detta innebär att olika 

avdelningschefer har olika förutsättningar vad gäller kompetens, ju längre man jobbat desto 

större erfarenhet.  

 

Rekommendation: Vi anser att man från ledningens sida bör möjliggöra för 

rekryteringsutbildning för avdelningscheferna. Anledningen till detta är att man genom kurser 

eller utbildningar kan minska det kompetens-gap som finns mellan avdelningscheferna. Vi 

tror även att de som har stor erfarenhet av rekrytering kan gynnas av utbildning då nya idéer 

eller infallsvinklar kan inspirera och vidare höja kvaliteten.  

 

En stor begränsning vad gäller rekrytering är bristen på personalboendet. Detta gör att man 

bara kan ta in ett begränsat antal anställda som inte har egen bostad i närheten. Det har gjort 

att man ofta måste prioritera var man bor före vilken kompetens man har. Något som gör 

situationen mer problematisk är att vi har uppfattat att personal utifrån ofta är mer engagerade 

och motiverade till att jobba på IceHotel.  

 

Rekommendation: Vi menar att personalboendet måste prioriteras högre då problemet 

funnits under lång tid och skapar hinder för organisationen. Vi inser att nya personalboenden 

kräver mycket resurser. Men alla insatser som tidigarelägger skapandet av fler boenden är av 

värde för organisationen enligt oss då det skulle innebära en stor förbättring gällande de 

anställda. 

 

6.2 Onboarding/upplärning 
 

Vi anser att det sätt man idag introducerar säsongsanställda till organisationen skulle kunna 

bli mer strukturerat vilket organisationen skulle vinna på. När man som ny börjar på IceHotel 

finns vissa planerade träffar där man får information om IceHotel som helhet men även mer 

specifikt om sin arbetsplats. Den planering som man följer styrs till stor del av ens 

avdelningschef vilket gör att förfarandet skiljer sig mellan avdelningarna. Beroende på hur 

fördelningen ser ut mellan gammal och ny personal så skiftar utformningen av denna process. 

År med stor andel återvändande personal krävs mindre resurser i början etcetera. En av 

anledningarna till att introduktionen till IceHotel är ostrukturerad är att man snabbt behöver få 

de säsongsanställda redo att börja arbeta då säsongen är kort och ofta börjar man en vecka 

innan gästerna kommer. Som säsongsanställd kastas man alltså in i hetluften ganska 

omgående. Vi menar att man vid IceHotel bör implementera en mer strategisk syn på hur man 

som säsongsanställda tas in i organisationen. Detta kan exemplifieras med onboarding-

modellen.  
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Rekommendation: Vi menar att man från IceHotels sida bör se till introduktionen som en 

process där man strategiskt leder den anställde från rekryteringen till fullfjädrad medarbetare. 

Att på detta sätt använda sig av onboarding i den kontext som finns menar vi skulle göra det 

enklare för säsongsanställda att komma in i rollen och snabbare bidra till organisationen vilket 

skulle vara gynnsamt på lång och kort sikt. Vi menar vidare att en strukturerad syn likt denna 

mycket väl skulle kunna bidra till att nå de mål som forskningen inom onboarding visar på 

nämligen högre trivsel, hängivenhet, lägre personalomsättning, högre prestationsnivå, mer 

produktiv karriär och lägre stress. Dessa positiva aspekter visar på de gynnsamma effekter 

onboarding kan ge. Vi menar därför att IceHotel bör implementera ett likande synsätt då vi 

tror att detta skulle innebära att fler vill återvända. 

 

6.3 Trivsel/underbemanning 
 

Den säsongsbaserade personalen på IceHotel arbetar hela tiden nära kunden. Det finns 

visserligen säsongsanställda som har en mer indirekt kontakt med kunden till exempel städare 

och kökspersonal. Även om dessa sällan interagerar med kunden direkt så är deras inverkan 

på servicen som helhet lika viktig som värdarnas eller receptionisten. En faktor som vi 

uppfattat viktig för den anställdas välmående och prestation är trivseln. Detta faktum som vi 

behandlat i den teoretiska referensramen har vi senare fått bevisat i empirin. För IceHotel så 

innebär detta alltså att om de säsongsanställda trivs bra så gör de ett bättre jobb, vilket i sin tur 

påverkar kunden och organisationen positivt. Men en ökad trivsel skapas även gemenskap och 

hängivenhet bland de anställda vilket har en positiv inverkan på hur många som återvänder.  

En annan viktig aspekt av trivseln är att vi identifierat det som ett av de viktigaste 

konkurrensmedlen IceHotel har när det kommer till att locka anställda. Som tidigare nämnt så 

kan man inte lokalt konkurrera om lön eller liknande förmåner. På grund av detta så måste 

man kunna attrahera anställda genom mjukare värden vilket trivseln kan kategoriseras som. 

 

Rekommendation: IceHotel kan alltså få fler anställda att återvända genom att få dem att 

trivas enligt oss. Metoder som vi identifierat för att öka trivseln bland anställda är att satsa 

mer på fritidsaktiviteter för de säsongsanställda. Vi menar att en satsning på fritidsaktiviteter 

med avsikt att höja trivseln skulle kunna öka gemenskapen och hängivenheten bland 

personalen. Det skulle även hjälpa till att motverka tristess som vi uppfattat finns bland de 

säsongsanställda som flyttat till Jukkasjärvi. Vi tror även att detta skulle kunna göra att man 

bygger vidare på den upplevelse som många hoppas få när de arbetar säsong på IceHotel. 

Underbemanning är det arbetsplatsrelaterade problem som enligt oss har den största negativa 

inverkan på trivseln. Som vi tidigare nämnt är underbemanningen ofta en konsekvens av för 

få återvändande anställda. Men det handlar givetvis också om nedskärningar. Att föreslå fler 

anställda som lösning vore därför att missförstå problematiken. Vi menar istället att detta 

ytterligare tydliggör vikten av att få tillbaka ett tillräckligt stort antal säsongsanställda. Därför 

menar vi att IceHotel måste se denna problematik som en påföljd av att för få återvänder. 
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7 Studiens implementering och forskningsanknytning 
 

I anslutning till de frågeställningar som besvaras i föregående kapitel kommer vi i detta 

kapitel att diskutera och presentera hur studien kan bidra till framtida forskning samt hur den 

relaterar och bygger vidare på tidigare forskning. Här visar vi även hur resultaten kan 

generaliseras för att gynna andra företag.  

 

 

7.1 Studiens implementering 
 

Studiens resultat är riktade till IceHotel i huvudsak. Detta beror på att vi som författare valt att 

göra en djupgående analys av ett företag för att på så vis bilda oss en tydlig förståelse av det 

funna problemet. Vi menar dock att resultaten inte bara är till nytta för IceHotel utan att de 

även kan implementeras på andra företag där man har liknande förutsättningar och 

problematik som finns vid IceHotel. Anledningen till detta är att resultatet av studien grundar 

sig i tidigare forskning som behandlar mängder av olika företag och branscher, resultat från 

denna studie kan därmed jämföras och kombineras med resultat av annan forskning vid 

praktisk implementering. En annan anledning till att studiens resultat är till nytta för fler 

företag är att den typen av verksamhet och personalförhållanden som finns vid IceHotel är lik 

många andra företags, främst i Sverige. Vi tror att företag som liknar varandra i dessa 

avseenden även kan likna varandra i den problematik vi funnit i denna studie. På så vis kan 

resultat från denna studie även överföras på andra företag. 

 

Vi tycker oss funnit ett tydligt problem för säsongsbaserad turismnäring, nämligen förmågan 

att behålla anställda och kunskap från en säsong till en annan. Som vi visat på i studien så kan 

hög personalomsättningen leda till stora problem för turistföretag. Detta gör att man från 

ledningens sida måste se till avgörande faktorer för varför anställda slutar eller stannar och 

därifrån hitta metoder för att motverka en hög personalomsättning. Vi tror att företag som 

lyckas bra med detta ser en rad positiva konsekvenser. Dessa konsekvenser kan exempelvis  

vara bättre service, lägre utbildningskostnader och personal som trivs bättre. Allt detta bottnar 

i att man skapar en organisation där anställda vill stanna och ser sig själv som en del i 

företagets framgång. 

 

Generellt för säsongsanställda inom turistbranschen tror vi att trivseln är en avgörande faktor 

för att kunna behålla personal men även för att kunna hålla en hög nivå vad gäller service. I 

vår studie fann vi tydliga tecken på att företag måste sörja för inte bara kundens fritid utan 

även den anställdes. Anledningar till detta är som vi tidigare nämnt att säsongsarbete ofta 

förenar nytta med nöje för den anställde och om man inte trivs med sin fritid kan 

konsekvensen bli att man inte återvänder. Företag måste därför identifiera och tillfredsställa 

personalens behov i form av fritidssysselsättning för att på så vis locka dem att stanna. 

 

Något vi fann i vår studie som vi tror kan gynna även andra företag är en effektivare och 

bättre strukturerad introduktion av nya anställda till organisationen. Anledningen till detta är 

att en stor del nya anställda till en början kräver mycket tid och resurser innan de är 

självgående på sin arbetsplats. Under denna period kan kunden bli lidande ifall servicen blir 

påverkad. Vi menar att turistföretag överlag bör verka för att skapa en 

implementeringsprocess för nyanställda som går ut på att de snabbt ska känna sig bekväma i 

sin nya position. Vi tror att detta kan bidra till att företag som använder säsongsanställda kan 
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hålla en högre nivå på servicen över hela säsongen. Vi tror även att man som anställd då har 

lättare att trivas med jobbet vilket tidigare forskning visat. 

 

7.2 Tidigare forskning 
 

Mycket av den tidigare forskningen inom HR och retention har riktat sig mot företag med 

heltidsanställda. Mot bakgrund av detta så ville vi i vår studie bygga vidare på befintlig 

forskning genom att undersöka hur existerande forskning relaterar till säsongsanställda. Som 

tidigare nämnts så är tidigare studier inom det berörda området fokuserade på personal som 

har långtidsanställningar vilket innebär att företag som har säsonganställda kan påverkas 

annorlunda i olika avseenden. Studien har därför för avsikt att göra jämförelser och dra 

slutsatser som leder till att tidigare studier kan godtas eller revideras med avseende på 

säsongsanställda. Genom detta hoppas vi bygga vidare på tidigare forskning genom att 

applicera den på det från forskningens synvinkel bortglömda område. 

 

Många av de studier som vi tagit del av har en tydlig praktisk inriktning. Med det menar vi 

studier som tydligt riktar sig mot särskilda yrkesgrupper eller roller inom företag för att sedan 

bidra med resultat som i stor utsträckning är till direkt nytta för de berörda grupperna. Vad 

som ligger till grund för detta är svårt att sätta fingret på. Det verkar som att det från 

företagens sida finns ett stort intresse för forskning inom personalhantering som mynnar ut i 

konkreta lösningar. Vi tror att en annan orsak till att mycket av forskningen gjorts på detta 

viset är att forskningsområdet kan tyckas något suddigt med tanke på de skillnader som finns 

beroende på land eller storlek på företag, generaliseringar av större skala blir därför svåra att 

göra. Detta skulle delvis kunna ligga till grund till varför den tidigare forskningen har denna 

något praktiska karaktär. I vår studie använder vi en likartad metod som många av de tidigare 

forskarna gjort. Vi anser därför att vår studie blir enklare att relatera till existerande forskning 

av denna anledning. Vi tror även att studien på detta vis blir lättare att för framtida forskning 

att bygga vidare på då den följer tidigare normer inom området. 

 

7.3 Framtida forskning 
 

Då vår studie fokuserar på ett företag så skulle vidare forskning kunna se till flera företag för 

att på så vis se likheter och skillnader. Här tror vi det skulle vara intressant att exempelvis se 

till andra svenska företag som liknar IceHotel. Anledningen till detta är att de lagar och regler 

som styr säsongsanställda har en stark inverkan på hotells förhållningssätt. I en sådan studie 

anser vi det skulle vara intressant att exempelvis jämföra antalet återvändande 

säsongsanställda utifrån rekryterings- och retentionprocesser. 

 

En annan studie som vi tycker skulle vara intressant att se vore en studie av mer kvantitativt 

slag där man mäter trivsel hos medarbetare beroende på avdelning och arbetsuppgift. Detta 

skulle kunna ge insyn i vilka förhållanden som gynnar trivseln för säsongsanställda. Här 

tänker vi oss att man ser till flera företag för att kunna se ifall skeenden kan hittas på olika 

företag. På detta sätt skulle fler generaliserbara resultat kunna skapas. 

 

Avslutningsvis så tycker vi det vore intressant att se en studie där ett svenskt företag jämförs 

med ett i ett annat land. En sådan studie skulle kunna ge insikt i huruvida resultat går att 

appliceras på en annan kontext. Vi tror att detta vore intressant då en sådan studie skulle 

kunna visa vilka hinder det finns i länderna som begränsar företagens förutsättningar. Dessa 

resultat skulle då visa på hur man från politiskt håll kan gynna företag liknande IceHotel. 
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8 Kvalitativa Sanningskriterier 
 

Nedan följer våra sanningskriterier, det är dessa som visar på hur studien bör bedömas. 

Bryman och Bell (2005, s306) menar att kvalitativa studier bör bedömas från andra kriterier 

än kvantitativa. De menar att reliabilitet och validitet inte är kriterier som bedömer en 

kvalitativ studie på ett korrekt sätt. Istället bör man använda sig av trovärdighet och äkthet. 

Hur kraven för dessa uppfylls presenteras nedan. 

 

 

8.1 Trovärdighet 
 

Trovärdighet innefattar Tillförlitlighet, Överförbarhet, Pålitlighet samt Styrka och konfirmera 

(Bryman & Bell, 2005, s. 307) 

 

8.1.1 Tillförlitlighet 

 

Den studie som vi gjort följer akademiska regler för hur arbetet skall genomföras. Vi har 

exempelvis själva stått för skrivandet och när andra källor har använts så har vi refererat till 

den ursprungliga källan. Detta tillför tillförlitlighet till studien(Bryman & Bell, 2005, s. 307). 

Vi har dock inte gjort någon respondentvalidering vilket innebär att man låter respondenten 

kontrollera de resultat man återger för att försäkra sig om att man uppfattat verkligheten 

korrekt(Bryman & Bell, 2005, s. 307). Detta är en svaghet i vår studie vilket kommer av att vi 

känt oss begränsade av den tid vi har att slutföra studien och därmed inte haft tid att låta 

respondenten kontrollera intervjuerna. För att förbättra tillförlitligheten i vår studie så finns 

intervjuerna sparade som ljudfiler vilket gör att resultaten kan kontrolleras. Dessa kommer att 

raderas efter att studien slutförts av respekt för respondenterna. 

 

8.1.2 Överförbarhet 

 

Överförbarhet innefattar huruvida resultaten kan överföras till en annan kontext eller situation 

och ändå vara gällande(Bryman & Bell, 2005, s. 307). Vi har i vår studie strävat efter att 

fördjupa oss i problematik och leta detaljer som förklarar den verklighet som studien görs i. 

Bryman och Bell (2005, s. 307) menar att inom kvalitativa studier så uppmanas forskare att 

göra fylliga redogörelser eller en tät beskrivning vilket gör att andra personer utifrån det kan 

bilda sig en uppfattning om resultaten är överförbara. Vår uppfattning är att det resultatet som 

baserar sig på analys och empiri är överförbart på verksamheter av liknande slag där man 

använder sig av säsongsanställda. Vi anser detta då säsongsanställning är vanligt 

förekommande bland inom turistbranschen och de resultat som vi kommit fram till kan 

generaliseras och tillämpas på andra organisationer där säsongsanställda finns. 

 

8.1.3 Pålitlighet 

 

När man gör en kvalitativ studie så är det viktigt att man redogjort och motiverat valen i de 

olika faserna av studien(Bryman & Bell, 2005, s. 307). Vi anser att detta är tydligt klargjort i 

den praktiska metoden samt i studiens utgångspunkter. I dessa delar strävar vi efter att på ett 

utförligt sätt delge den process som arbetet med studien inneburit. Vi menar att de som här 

delges kvalificerar arbetet som pålitligt. 
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8.1.4 Styrka och konfirmera 

 

Då forskaren ofta är högst delaktig i kvalitativ forskning kan det vara svårt att undvika 

subjektivt tolkningar. Det optimala är att man som forskare kan hålla en objektiv syn på sin 

studie och inte medvetet påverkas av egna uppfattningar eller teoretisk inriktning (Bryman & 

Bell, 2005, s. 307). Vi har i vår studie alltid försökt att ha ett objektivt synsätt, detta kan 

exemplifieras av att vi i intervjuerna inte försökt påverka respondenten genom frågeställning 

eller uppträdande. Vi har även varit noga med att inte låta oss styras av den teori vi valt utan 

på ett kritiskt sätt avvisa sådana teorier som inte överensstämt med empirin 

 

8.2 Äkthet 
 

Äkthet tar upp om studien har gett en rättvis bild av det man vill undersöka samt om de 

respondenter man valt varit relevanta för studien. Äkthet behandlar också om studien kan 

hjälpa respondenterna genom att komma fram till resultat som åstadkommer förändring 

(Bryman & Bell 2005, s. 309). Ett av våra syften med studien vara att den skulle mynna ut i 

rekommendationer som skulle kunna hjälpa IceHotel till förbättring. Med detta som 

utgångspunkt har studien hela tiden varit fokuserad på den verklighet som råder vid IceHotel. 

På grund av denna prioritering så menar vi att studien ger en så rättvis bild som möjligt utifrån 

studien. Vad gäller respondenterna så baserar sig valen på att vi ville intervjua 

avdelningschefer då det ansvarar för de områden som vi berör. Vd:n och hotellchef ville vi ha 

på grund av deras överblick av organisationen. Anställda valdes för att undersöka deras syn på 

ledningens arbete. Då vi lyckades få intervjua alla de som vi önskade så anser vi att valen av 

respondenter inte kunde varit mer optimalt för studien. Vi tror och hoppas att de 

rekommendationer som studien mynnar ut i kommer kunna hjälpa IceHotel. Denna tro 

förstärks av att vi uppfattade IceHotel som väldigt villiga att ställa upp och inse nytta av att 

delta i studier. 
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Appendix 1 – Intervjumall Ledning 
 

Bakgrund 
 

 Vad heter du och vad arbetar du med? 

 Hur länge har du arbetat vid IceHotel? 

 Varför arbetar du vid IceHotel idag?  

 Vad motiverar dig att arbeta vid IceHotel - vad får dig att återkomma? 

 Har du något personalansvar i ditt arbete? 

 

Personalhantering 
 

 Hur skulle du beskriva IceHotel som arbetsplats? 

 Skulle du rekommendera IceHotel till dina vänner? 

 Hur stor andel av personalen tror du trivs med sin arbetssituation? Finns det något mer ni kan 

göra för att få dem att trivas bättre? Konkret? 

 Har ni någon uppföljning för varför tidigare personal inte återvänder? 

 

Rekrytering 
 

 Hur ser rekryteringsprocessen ut för er avdelning och IceHotel i stort? Vad tycker du om den?  

 Vilken inverkan har det på rekryteringen att företaget ligger där det ligger? Positivt/Negativt?  

 Vilka egenskaper är det ni letar efter vid en rekryteringsprocess? 

 Ser ni till möjligheten till att få tillbaka personal säsong efter säsong redan vid den första 

rekryteringen? Hur viktigt är det enligt dig att man kan ha återvändande personal? (Vem 

väljer ni, en person med stora förutsättningar och kompetens som ni vet bara kan arbeta en 

säsong eller ett oprövat kort som kan arbeta i tre säsonger?) 

 Vilken innebörd tror du att rekryteringsprocessen har för företagets resultat? 

 

Retaining/Utbildning 
 

 Ser du någon fördel/nackdel med att verka i en säsongsbaserad näring sett till 

personalhantering? 

 Ser du någon trend i att en viss typ av personal inte återvänder? (ålder, kön, 

utbildningsbakgrund, nya arbeten) 

 Hur går ni till väga för att utbilda personalen vid er avdelning? Är det samma över hela 

organisationen? 

 Har ni något mål med att få personal att återvända? 

 Vilken innebörd har det för er avdelning när personal inte återvänder? 

 Vilken innebörd har det för er avdelning när personal återvänder? 

 Finns det någon plan för hur man behåller personal vid företaget? (Stay-Exit Interviews) 

 Frågar ni personalen om vad de anser är viktigt för att återvända? (Stay-Exit interviews) 

 Vilka faktorer tror du spelar in till att få personalen att återvända? Rangordna: 1-7 

 Vad tror du skulle motivera dina anställda att återvända nästa år? 

 

Personalomsättning 
 

 Vad har ni mest av: Frivillig eller ofrivillig personalomsättning? 
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 Vilka fördelar finns det med att återvända till nästa säsong? 

 Informeras personalen med fördelarna om att återvända nästa säsong? 

 Vilken är den mest vanliga orsaken till att tidigare personal inte återvänder? 

 Tycker du att företaget gör tillräckligt för att attrahera personalen från tidigare år? 

 

Övrigt 
 

 Vill du göra något tillägg eller har du några frågor till oss? 
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Appendix 2 - Intervjumall Personal 
 

Bakgrund 
 

 Vad heter du och vad arbetar du med? 

 Hur länge har du arbetat vid IceHotel? 

 Varför arbetar du vid IceHotel idag?  

 Vad motiverar dig att arbeta vid IceHotel - vad får dig att återkomma? 

 Har du något personalansvar i ditt arbete? 

 

Personalhantering 
 

 Hur skulle du beskriva IceHotel som arbetsplats? 

 Skulle du rekommendera IceHotel till dina vänner? 

 Hur stor andel av personalen tror du trivs med sin arbetssituation? Finns det något mer ni kan 

göra för att få dem att trivas bättre? Konkret? 

 Varför tror du att tidigare personal inte återvänder? 

 

Rekrytering 
 

 Vad tycker du om rekryteringsprocessen vid IceHotel?  

 Vilken inverkan har det på rekryteringen att företaget ligger där det ligger tror du? 

Positivt/Negativt? 

 Vilken innebörd tror du att rekryteringsprocessen har för företagets resultat? 

 

Retaining/Utbildning 
 

 Ser du någon fördel/nackdel med att verka i en säsongsbaserad näring? 

 Ser du någon trend i att en viss typ av personal inte återvänder? (ålder, kön, 

utbildningsbakgrund, nya arbeten) 

 Hur går ni till väga för att utbilda personalen vid er avdelning? Är det samma över hela 

organisationen? 

 Vilken innebörd har det för er avdelning när personal inte återvänder? 

 Vilken innebörd har det för er avdelning när personal återvänder? 

 Vilka faktorer tror du spelar in till att få personalen att återvända? 

 

Personalomsättning 
 

 Vad tror du att IceHotel har ni mest av: Frivillig eller ofrivillig personalomsättning? 

 Vilka fördelar finns det med att återvända till nästa säsong? 

 Informeras personalen med fördelarna om att återvända nästa säsong? 

 Tycker du att företaget gör tillräckligt för att attrahera personalen från tidigare år? 

 

Övrigt 
 

 Vill du göra något tillägg eller har du några frågor till oss? 


