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Sammanfattning 

Bakgrund: Att rekrytera rätt person till rätt plats är en utmaning och att göra en felrekrytering 

kan vara kostsamt. Därför är det av stor vikt att utföra ett välarbetat rekryteringsarbete i syfte 

att försöka hitta den kandidat som kan matcha organisationens behov bäst. Föreliggande 

studie behandlar rekrytering inom säsongsbetonad turistverksamhet och har inriktningen åter-

rekrytering. Att kunna åter-rekrytera personal från tidigare säsonger har en stark ekonomisk 

fördel i att det leder till minskade rekryterings-, introduktions- och utbildningskostnader som 

medföljer en lägre personalomsättning. Att kunna åter-rekrytera personal från tidigare 

säsonger gör även att organisationen får tillbaka kompetens gällande arbetsuppgifter som blir 

en strategisk fördel för organisationen. 

Syfte: Syftet med denna studie är att identifiera grundläggande faktorer och förklara de 

drivkrafter som finns för att vilja återvända till säsongsbetonad turistverksamhet. 

Metod: Då denna studies syfte är att identifiera och förklara vårt problemområde baseras 

studien på en kvantitativ metod. För att kunna identifiera faktorer och förklara för vilka 

drivkrafter som ligger bakom återvändande till säsongsbetonad turistverksamhet har vi valt att 

göra en fallstudie på en sådan verksamhet. Studien är baserad på en enkätundersökning riktad 

till återvändande säsongspersonal utförd i en säsongsbetonad verksamhet.  

Resultat och slutsats: Studien visar att alla de undersökta fyra dimensioner av 

motivationsfaktorer visat indikation för att vara motiverande för återvändande 

säsongspersonal. Det har i föreliggande studie framkommit att motivationsfaktorer är 

individuella men studien har kunnat påvisa hur viss majoritet av respondenterna ändå 

motiverats av samma eller liknande motivationsfaktorer. Vidare kan konstateras att 

traditionella motivationsteorier kan behövas kompletteras med dessa fyra dimensioner för att 

kunna förklara vad som motiverar individer i att återvända till säsongsbetonad 

turistverksamhet. 

 

Nyckelord: Organisation, turistverksamhet, säsongsbetonad turistverksamhet, rekrytering, 

återrekrytering, motivationsfaktorer, motivation, employer branding, generation, generation y. 

 



 

 
 

Abstract 

Background: To recruit the right person to the right place in an organization is a challenge 

and making a bad recruitment could be costly. That is one of the reasons why a well-done 

recruitment work in order to find the right candidate for the organizational needs is very 

important. This study deals with the recruitment of seasonal tourism organizations and has its 

prime focus on retention of seasonal employees. Being able to re-recruit employees from 

previous seasons has a strong economic advantage when it comes to decreased recruitment-, 

introduction- and education costs that follows with a lower staff turnover. To re-recruit 

employees from previous seasons does also make the organizations get back the lost 

competence that is lost with a leaving employee, this becomes a strategic advantage for the 

organizations as well.   

Purpose: The purpose of this study is to identify basic factors explaining the driving forces 

for wanting to return to seasonal tourism organizations.   

Method: As the purpose of this study is to identify and explain our problem area this study is 

based on a quantitative method. In order to identify factors and explain for which driving 

forces lies behind the return to seasonal tourism organizations we have chosen to do a case 

study on such organization. The study is based on a questionnaire survey that was performed 

by the returning seasonal staff in the earlier mentioned organization.   

Results and conclusion: This study shows that all four of the examined dimension of 

motivational factors did displayed indications of operating as motivators for the individuals. 

The present study has revealed that motivational factors are individual and this study has 

shown that some majority of the respondents yet has been motivated by the same or similar 

motivational factors. Further, this study found that traditional motivational theories could 

need to be supplemented with the four mentioned dimensions of motivational perspectives to 

be able to explain what motivates individuals to return to seasonal tourism organizations. 

 

Keywords: Organization, tourism organization, seasonal-tourism organization, recruitment, 

re-recruitment, motivation factors, motivation, employer branding, generation, generation y.  
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1. Inledning 
Detta avsnitt inleds med en redogörelse för bakgrunden till det valda undersökningsområdet. 

Efter det framställer studien en problemdiskussion som ligger till grund för studiens 

forskningsfrågor och syfte. 

 

1.1 Problembakgrund 
Den senaste rekryteringsenkäten från Svenskt Näringsliv visar att nästan var femte 

rekryteringsförsök misslyckats under det föregående året och detta med anledning av att 

företagen inte lyckats nå ut till och hittat kandidater med rätt utbildning eller rätt 

arbetslivserfarenhet (Svenskt Näringsliv, 2015). Även flera andra studier visar att det finns en 

miss-matchning mellan vad företagen attraherar med för att kunna nå ut till passande 

kandidater gentemot vad kandidaterna faktiskt motiveras av (Cheese, Thomas & Craig, 2007; 

Crous, 2007; Minchington, 2006). Att täcka rätt behov för en organisation genom en 

rekrytering är svårt och därför är ett bra och välarbetat rekryteringsarbete en god strategi för 

att försöka hitta den kandidat som kan matcha organisationens behov (Lindelöw Danielsson, 

2003). En väl utförd rekrytering där medarbetaren presterar som önskat och stannar kvar i 

organisationen under en lång tid bidrar också till en låg personalomsättning (Johanson & 

Johrén, 2011).  

 

Vi börjar med att konstatera hur det finns olika typer av organisationer. Organisationer kan 

vara gamla eller unga, de kan vara stora eller små. Det finns också olika form på 

organisationer där organisationerna kan vara allt från platta entreprenörorganisationer till 

centraliserade maskinbyråkratier (Bolman & Deal, 2014). Den stereotypa bilden av en 

organisation är Henry Mintzbergs klassiska organisationsdesign som har en strategisk ledning 

i toppen, mellanchefer i mitten och den operativa kärnan längst ner med stödfunktionerna 

teknostruktur och servicestruktur vid sidorna (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Mycket enkelt 

förklarat som att ledningen formar mål som mellancheferna ansvarar för att den operativa 

kärnan uppnår. Teknostruktur och servicestruktur arbetar för att produktionen och arbetet mot 

målen ska kunna pågå ostört. Detta är en organisation som ses som evig där målet är att vara 

kontinuerlig och kunna fortsätta utan något tydligt avslut. Detta är något vi vill illustrera 

genom figur 1. 
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I den föreliggande studien har vi valt att titta på säsongsbetonade turistverksamheter och hur 

dessa organisationer kan arbeta med rekrytering för att få kompetent personal, och vad är då 

speciellt med dessa former av organisationer? Här måste förtydligas att de säsongsbetonade 

turistverksamheterna inte fungerar på samma sätt som den klassiska bilden av ovanstående 

organisation vilket också påverkar deras rekryteringsmöjligheter.  

 

Det finns en tydlig likhet i att de säsongsbetonade verksamheternas bolag ska fortsätta finnas 

kvar utan något tydligt avslut. Vad som samtidigt kännetecknar eller gör de säsongsbetonade 

verksamheterna unika i detta avseende är att de på ett sätt har en tydlig start och ett tydligt slut 

om vi ser till något så konkret som säsongsöppning och stängning. Vid stängning av säsong 

avslutas inte själva aktiebolagen men verksamheterna stänger ofta ner eller drar annars ner 

avsevärt under en period av året. Det innebär att en del av personalstyrkan måste anställas för 

ett tidsbestämt arbete utefter säsongsöppning och stängning där personalbehovet är som störst 

och det här skapar en utmaning för organisationerna, se figur 2. Hur ska en organisation 

attrahera individer till sin verksamhet när organisationen bara erbjuder kortvarig 

timanställning under cirka tre av årets tolv månader? Beskrivningen av det tillfälliga behovet 

av ökad personalstyrka kan tyckas påminna om projektanställning där individer rekryteras för 

en uppgift med en tydlig start och slut. Skillnaden i de säsongsbetonade organisationerna 

ligger då i att projektet är identiskt återkommande varje år till skillnad för projektanställning 

där individen anställs för att en specifik uppgift som ska lösas och att de har en viss tidsperiod 

på sig att lösa denna (Jacobsen & Thorsvik, 2014).  
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De säsongsbetonade organisationerna har inte problem med att få individer att söka sig till 

verksamheten utan problemet som tas upp i den föreliggande studie handlar om hur 

organisationerna ska arbeta för att få tillbaka redan utbildad och kompetent personal från 

tidigare säsonger. Denna studie kommer att vända sig till den återvändande personalen och ta 

reda på vad som fått de till att vilja återvända till en säsongsbetonad turistverksamhet, men 

även se hur organisationen kan påverka för att få tillbaka personal från tidigare säsonger.  

 

För att tillgodose personalbehovet använder sig många säsongsbetonade organisationer av en 

mix av återvändande personal tillsammans med nyrekryterad personal, se figur 3. Det är en 

fördel att återfå sedan tidigare erfaren och utbildad personal från tidigare säsonger mot att 

nyrekrytera (Alverén, Andersson, Eriksson, Sandoff & Wikhamn, 2012) eftersom detta leder 

till minskade rekryterings-, introduktions- och utbildningskostnader som medföljer en lägre 

personalomsättning (Hinkin & Tracey, 2000; Lashley, 2001; Tracey & Hinkin, 2008). Med 

detta som bakgrund finns då goda grunder för att organisationerna skulle dra nytta av att 

återfå personal från tidigare säsonger. Eftersom vi redan vet att medarbetare återvänder vill vi 

ta reda på vad som ligger bakom deras beslut att vilja återvända.  

 



 

4 
 

 
 

Säsongsanställningen passar sig inte för alla och det är ofta andra omständigheter i individens 

liv som gör säsongsarbete och återvändande till detta arbete möjligt för individen, faktorer 

som exempelvis studier eller annan säsongsanställning (Ahrnborg Swenson, 1997). Med 

anledning av detta hamnar större delen av personalstyrkan inom en och samma 

generationsgrupp. Individer födda mellan år 1982-2000 (idag mellan 16-34 år gamla) kallas i 

sitt samlingsnamn för “Generation Y” och är därför den yngsta generationen av dagens 

arbetskraft (Parry & Urwin, 2011). Det är denna generationsgrupp som dominerar de 

säsongsbetonade turistverksamheterna och det är en generationsgrupp som oftast ännu inte 

riktigt har bestämt riktning i sina studier eller i sina karriärsbanor (Möller, Ericsson & 

Overvåg, 2014) och därför söker sig till säsongsarbeten. Som anställda exemplifieras 

“Generation Y” som personer som värdesätter kompetensutveckling och som ser utmaningen i 

att erbjudas nya möjligheter (Wong, Gardiner, Lang & Coulon, 2008). Genom att visa en hög 

grad av förtroende beskrivs “Generation Y” som personer som samtidigt njuter av kollektivt 

arbete och är mycket sociala (Smola & Sutton, 2002; Tulgan & Martin, 2001). På det här 

sättet kan generationen beskrivas som en relationsorienterad generation. Dessutom ses de som 

individer som tycker om och värderar att ha ansvar och att få ha något att säga till om när 

besluts ska tas och handlingar ska skrida till verket (McCrindle & Hooper, 2006). 
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Med anledning av att återvändarna måste ha en sysselsättning resterande delar av året som 

möjliggör säsongsarbete drabbas organisationerna ofta av ett visst bortfall i antalet 

återvändare inför varje säsongsstart. Anledningen till bortfallet kan exempelvis vara att 

återvändarna valt att börja studera eller fått ett annat jobb som betalar bättre (Reynolds, 

Merritt & Gladstein, 2004). Men för att återigen förtydliga kommer denna uppsats behandla 

populationen återvändare där studien ska titta på hur organisationen försöker påverka 

medarbetaren att återvända och vad som avgör att individen själv väljer att söka sig tillbaka. 

 

1.2 Problemdiskussion 
När det handlar om relationen individ och organisation och vad det är som motiverar 

individen att bidra med arbete förklarar traditionella motivationsteorier likt Maslows 

behovsteori och Herzbergs två-faktor-teori detta ur ett individuellt perspektiv genom att 

individen gör det i utbyte för lön, trygghet eller liknande (Bolman & Deal, 2014). Det är 

också det synsätt som funnits i de tidigare studierna vi gått igenom av exempelvis Lundberg, 

Gudmundson och Anderson (2009) och Alverén et al. (2012). Drivkraften till arbete beskrivs i 

dessa teorier som ett statiskt och monotont utbyte mellan arbetsgivare och arbetstagare. Mot 

de säsongsbetonade verksamheterna bakgrund undrar vi om lön och trygghet kan vara 

tillräckligt drivande faktorer för att individen ska vilja bidra med det arbetet, med tanke på att 

varken lönen eller anställningstrygghet är särskilt bra då de säsongsbetonade organisationerna 

inte kan erbjuda särskilt hög lön eller tillsvidareanställning till sina säsonganställda. 

Säsongsarbeten är således relativt lågavlönade och medarbetarna ses ofta som utbytbara 

(Ahrnborg Swenson, 1997). Vi undrar därför om det finns andra sätt för att förklara 

fenomenet? Eller om tidigare modeller fortfarande är aktuella och bara behöver kompletteras 

för att vi ska förstå fenomenet?  

 

Vi ser det fortfarande som en möjlig förklaring att de säsongsbetonade turistverksamheterna 

använder sig av ett mer individuellt och icke-relationellt synsätt på relationen organisation 

och individ där arbetaren drivs av att få bidra med arbetskraft i utbyte mot pengar eller status. 

Men för att förstå och förklara återvändande tror vi att det är av stor vikt att föra in det mer 

relationella perspektivet när det kommer till återvändande till säsongsbetonad 

turistverksamhet. För att vi ska kunna förstå hur organisationen påverkar medarbetaren att 

återvända och vad som avgör att individen själv väljer att söka sig tillbaka. Studien vill 
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således öppna upp för mer relationellt orienterade förklaringsmodeller för att se om det finns 

ett alternativt förklaringssätt till motiverande drivfaktorer som inte nämnts i tidigare studier.  

 

Vi anser att dessa organisationer erbjuder något mer eller något annat som individen drivs av. 

Begreppet “Generation Y” blir då av intresse här. Denna generation är enligt forskning en 

generation med andra motivationsfaktorer och de har andra erfarenheter från sin uppväxt 

(Wong et al., 2008) och som tidigare nämnts anses mer relationsorienterade som generation. 

Vi släpper det systematiska tänket på organisationer och sätter istället fokus på hur 

organisationen kan förstå människan. Hur organisationen kan skapa drivkrafter hos 

medarbetarna genom ett mer relationellt perspektiv. Individer i organisationerna är 

självständiga och har redan en hel del förmågor innan de kommer in i organisationen och nu 

ska dessa individer in och interagera med andra, vilket är långt ifrån det systematiska tänket 

där medarbetaren skulle in och anpassas till maskinerna (Bolman & Deal, 2014). På det här 

sättet kan vi istället genom att titta på relationer och processer förstå arbete och vad som 

skapar värde i organisationer som gör att personal återvänder till säsongsbetonad 

turistverksamhet.  

 

När det kommer till relationen organisation och individ blir det då också viktigt att presentera 

begreppet Employer Branding. Employer Branding handlar om de psykologiska, ekonomiska 

och funktionella fördelar som presenteras vid kontakt med organisationen, huruvida de 

upplevs som positiva eller negativa (Wilden, Siegfried & Lings, 2010). Som organisation 

behöver vi en bra relation med alla våra intressenter vi kommer i kontakt med för att det 

gynnar oss positivt. Så hur uppfattas den säsongsbetonade organisationen i den potentiella 

återvändarens ögon? Det är något som vi menar kan spela stor roll i vår fråga kring 

medarbetarens val kring att återvändande till säsongbetonad turistverksamhet eller inte. 

Uppsatsen tar upp vad individen har för känslor associerade till organisationen efter att nu ha 

varit en del av den och frågan är om en organisation genom detta kan påverka individen i 

syfte att få denne att återvända? Här ser vi hur dessa begrepp behandlar relationen individ och 

organisation på ett mer relationellt sätt i båda ovanstående begrepp och det menar vi är viktigt 

i den formen av organisation. Att kunna ta hänsyn till individ och bygga relationer.  
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Vi har tidigare nämnt att det är av intresse för oss i vår uppsats att utöver de traditionella 

förklaringsmodellerna som “Maslows behovstrappa” och “Herzbergs två-faktor-teori” också 

titta på mer relationella förklaringsmodeller för att se om dessa kan komplettera de tidigare i 

vad som driver individer i arbetssammanhang. Eftersom de tidiga modellerna har ett så pass 

individuellt och icke-relationellt synsätt på relationen individ och organisation. För att 

förklara vad som driver säsongsanställda att återvända vill vi se om det sker ett annat slags 

utbyte mellan individ och organisation när det kommer till de säsongsbetonade 

turistverksamheterna. Förklaringsmodeller som vi anser är relevanta för att förklara 

fenomenet är “Social Identity Theory” (vidare hänvisat till som SIT) och “Self-Determination 

Theory” (vidare hänvisat till som SDT) då de båda belyser identitet som en viktig faktor när 

det kommer till motivation och val till vad som driver individen i arbetssammanhang. Dessa 

modeller beskriver närmare att som organisation är det viktigt att ta hänsyn till ett relationellt 

utbyte och inte bara pengar och status. Förklaringsmodellerna är närmre besläktade med HRM 

och Employer Branding och har flera liknande beröringspunkter i vad som är viktigt när en 

organisation vill attrahera en individ och även när det kommer till att få individen att prestera 

bra.  

 

Vi har nu argumenterat för hur tidigare studier bör eller kan utvecklas när det kommer till 

säsongsbetonad turistverksamhet. Med andra ord att det finns andra faktorer som vi tror kan 

vara relevanta för att förstå vad som driver säsongsanställda att återvända. Det är även av stor 

vikt att förtydliga den generationsgrupp som dominerar branschen och att de har haft andra 

förutsättningar i livet och som följd utvecklat andra motiverande drivkrafter. Härmed har 

steget tagits till en annan nivå och vi undrar vad för slags motivationsfaktorer som får 

säsongsanställd personal att vilja återvända.  

 

1.3 Syfte 
Den ovanstående diskussionen har lett till följande syftesformulering. Att identifiera 

grundläggande faktorer och förklara de drivkrafter som finns för att vilja återvända till 

säsongsbetonad turistverksamhet. 
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1.4 Forskningsfrågor 
Den ovanstående syftesformuleringen har lett till följande forskningsfrågor:  

Hur försöker organisationen påverka medarbetaren att återvända? 

Vad avgör att individen själv väljer att söka sig tillbaka? 

 

2. Teoretisk Referensram 

I följande avsnitt redogörs för relevanta teorier och hur dessa senare kommer att användas 

till att analysera den insamlade empirin. I detta avsnitt presenteras även en analysmodell.  

 

Den föreliggande studien kommer behandla en teoretisk referensram som beskriver relationen 

arbetsgivare och arbetstagare i både traditionella och moderna termer. Studien förflyttas 

således mot modernare motivationsteorier för att se om de bättre kan matcha individers 

drivkrafter att vilja återvända till säsongsbetonad turistverksamhet. Det finns en tydlig grund i 

begreppet HRM som handlar om hur organisationen ska utvinna det ultimata ur personalen 

när det kommer till rekrytering, utveckling, belöningar och prestation (Bratton & Gold, 2012) 

om det så är ett relationellt eller icke-relationellt perspektiv. Hur organisationer kan erhålla 

konkurrenskraftiga fördelar med hjälp av personal? Den teoretiska referensram tar upp teorier 

som i enlighet med HRM-begreppet förklarar hanteringen av medarbetarnas potential och 

utvecklingen av olika arbetssätt för att utvinna denna potential ur varje medarbetare.  

 

2.1 Maslows behovsteori 

Den amerikanska psykologen Abraham Maslow menade att människan alltid strävar efter att 

nå sin högstanivå när det gäller kompetens. Grundtanken i Maslows behovsteori är att 

mänskligt beteende är bestämd av behov (Hedegaard Hein, 2012). Det föreligger två 

grundläggande påståenden hos Maslow och det första är att när ett behov blir tillfredsställt så 

är det inte längre ett behov hos individen, och det andra påståenden är att ett tillfredsställt 

behov inte längre är motiverande för individen (Maslow, 1987). De redan tillfredsställda 

behoven har därmed inte längre någon effekt på beteendet utan när ett behov har blivit 

tillfredsställt så dyker det upp ett nytt behov som är på en högre nivå. Dessa behov är således 

dynamiska och hierarkiskt ställda, som innebär att när ett av behoven på en viss nivå är 

tillfredsställda hos individen så kommer det att dyka upp nya behov på nästa nivå och så 
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vidare. Behoven som ligger längst ner i hierarkin är de mest dominerande och de behoven 

som ligger längst upp är mindre dominerande (Hedegaard Hein, 2012). 

 

Maslows fem nivåer av behov är ordnade på följande sätt. De mest dominerande behoven 

individer har är de fysiologiska behoven. Dessa behov är grundläggande behov som är 

nödvändiga för att vi ska kunna överleva, exempelvis syre, mat och vatten. Trygghetsbehoven 

är de näst dominerande grundläggande behoven som blir aktiva först när fysiologiska behoven 

är tillfredsställda i tillräcklig grad. Denna nivå omfattar behovet av stabilitet, trygghet, fred, 

skydd osv. (Maslow, 1987). När individens fysiologiska- och trygghetsbehov är 

tillfredsställda blir nästa nivå behovet av gemenskap och kärlek. I den här nivån handlar det 

om att ge och få ömhet och lojalitet. Om detta behov inte är tillfredsställt hos en individ så 

känner individen sig ensam och börjar längta efter att tillhöra någon grupp eller en familj 

(Hedegaard Hein, 2012). 

 

Enligt Maslow (1987) har alla människor i moderna samhällen behov av en stabil och i 

allmänhet hög värdering av sig själva, behov av uppskattning. Det är ett behov av självrespekt 

och självkänsla men också att respektera andra individer. De här behoven kan delas in i två 

dimensioner, dels en inre känsla där individen känner att denne har kompetens och duglighet i 

att prestera. Att individen känner självsäkerhet, oberoende och frihet (Hedegaard Hein, 2012). 

Den andra aspekten av behovet av uppskattning siktar in sig på en yttre känsla där man vill få 

beröm, prestige och uppskattning från individer, berömmelse, bekräftelse och uppmärksamhet 

från andra men också att känna sig viktig och värdesatt (Hedegaard Hein, 2012). Först då när 

behovet av självkänslan är tillfredsställd leder det till en känsla av självförtroende, styrka, 

kompetens och duglighet men också en känsla att man är en viktig individ och man gör nytta i 

livet (Maslow, 1987). 

 

Även om de fyra nedersta behoven i behovshierarkin är uppfyllda så kan det ändå finnas en 

otillfredsställelse eller rastlöshet som kommer att försvinna först när individen förverkligar sig 

själv. Det vill säga att man utvecklas som individ och blir mer den man är och når upp till sin 

fulla potential. Således är den sista nivån av behov i behovshierarkin behov av 

självförverkligande. Med självförverkligande menar Maslow (1987) att man är trogen mot sin 

natur och att man gör det är man bra på. Behovet av självförverkligande försvinner inte endast 
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för man har uppfyllt behovet utan tvärtom man vill ha mer av det ju mer det tillfredsställer 

individen. 

 

2.2 Herzbergs hygien- och motivationsfaktorer 

Fredrick Herzbergs forskning gick ut på att ta reda på vad de anställda ville ha ut av sitt arbete 

för att bli tillfredsställda (Herzberg, Mausner & Snyderman Bloch, 1993) eftersom 

grundtanken var att en tillfredsställd arbetare var synonymt med en effektiv arbetare. Som 

svar på frågan när de var som lyckligast och mest tillfreds på arbetet var arbetarnas mest 

beskrivande faktorer relaterat till sina uppgifter, det vill säga händelser som hade indikerat för 

dem att de var framgångsrika i sina prestationer relaterat till arbetsuppgiften, och också 

möjligheten till professionell utveckling. Men när omvända känslor rapporterades och de 

anställda var olyckliga eller besvärade på arbetet var det något arbetarna tyckts sig bli på 

grund av förhållanden i arbetets omgivning (Herzberg et al., 1993). Ursprungsidén var att 

genom att ta bort faktorerna som låg till grund för missnöjet skulle missnöjet försvinna och 

trivseln öka, men studien visade att vad som ledde till vantrivsel och det som ledde till 

tillfredsställelse var kopplade till olika omständigheter (Jacobsen & Thorsvik, 2014).  

 

Herzbergs tvåfaktorteori med hygien- och motivationsfaktorer bygger på att skilja på dessa 

faktorer. Hygienfaktorer är relaterat till arbetsförhållandet, exempelvis hur företagsledning, 

policy, facklig representation, lön och arbetsmiljön sköts och ser ut (Hedegaard Hein, 2012). 

Dessa faktorer beskrivs som faktorer som inte kan öka arbetsglädjen om de finns eller sköts 

på ett bra sätt men de är faktorer som påverkar arbetsglädjen negativt om de inte finns eller 

missköts. Det är också dessa faktorer som är den vanligaste orsaken till missnöje på 

arbetsplatsen om de missköts, men de har som sagt ingen ökad påverkan på motivation eller 

arbetstillfredsställelse om de sköts väl (Hedegaard Hein, 2012). 

 

Motivationsfaktorer är däremot faktorer som, om de finns, påverkar arbetsglädjen positivt och 

fungerar motiverande (Hedegaard Hein, 2012). Dessa faktorer är relaterade till själva 

individens arbete. Exempel på motivationsfaktorer är erkännande, utökade arbetsuppgifter, 

befordran eller ökat ansvar. På samma sätt är frånvaro av dessa faktorer i ens arbete sällan 
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något som skulle ligga till grund för missnöje med arbetet men fungerar positivt om de finns 

(Hedegaard Hein, 2012). 

 

Så, uteblivna hygienfaktorer är faktorer som kan leda till missnöje, men att ha dessa faktorer 

är inget som nödvändigtvis leder till arbetstillfredsställelse. Uteblivna motivationsfaktorer är 

inget som leder till missnöje men dessa faktorer är primärt knutna till arbetstillfredsställelse 

och motivation om de finns. Herzberg pratade också om att det var minst lika viktigt att 

förebygga missnöje och ohälsa genom att använda hygienfaktorer samtidigt som 

motivationsfaktorerna skulle användas parallellt för att skapa eller öka arbetstillfredsställelsen 

och hälsan (Hedegaard Hein, 2012).  

 

2.3 Employer Branding 

Employer Branding handlar om hur paketet med psykologiska, ekonomiska och funktionella 

fördelar har presenterats för den potentiella medarbetaren, och hur den personen då förknippar 

anställning i ett företag som positivt eller negativt (Wilden et al., 2010). Men det handlar 

samtidigt om att använda Employer Branding för att företag och arbetssökande individer ska 

kunna hitta bra matchningar i varandra. Att vad företaget signalerar ut angående 

arbetsuppgifter och utmaningar stämmer överens med vad den arbetssökandes kompetens och 

vad det denne utmanas av (Dyhre & Parment, 2013). Har man som företag kunskap kring 

denna överföring kan denna kunskap användas för att skapa ett attraktivt och 

konkurrenskraftigt Employer Branding då man lättare hittar rätt kompetens till sin 

verksamhet. Employer Branding har vuxit fram som ett strategiskt verktyg för att behålla och 

attrahera talanger till sin organisation (Neeti & Sharma, 2014). 

 

Företag vars Employer Branding har låg medvetenhet hos människor kan därför ha det svårare 

att locka till sig utbildad personal, eftersom potentiella rekryter är mindre medvetna om 

arbetsgivaren eller vad arbetsgivaren erbjuder (Wilden et al,. 2010). Likaså om 

produktvarumärket ses som oattraktivt kan potentiella rekryter få negativa associationer till 

företaget och de kan vara ovilliga att överväga anställning hos organisationen. Potentiella 

medarbetare kan direkt observera vissa egenskaper hos ett jobb, såsom läge och lön men 

andra egenskaper såsom arbetsklimat och medarbetarorientering inom företaget kan normalt 
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inte observeras utifrån av potentiella medarbetare på förhand (Wilden et al,. 2010). Om 

potentiella anställda måste använda stora resurser själva för att få inblick i ett bolag, kan de 

associeras med högre risk att ansluta sig till företaget och man uppfattar bolaget som en 

mindre attraktiv potentiell arbetsgivare (Wilden et al,. 2010). Den nya generationen, som vi i 

den föreliggande studien kallar Generation Y, som nu gjort entré på arbetsmarknaden har en 

helt ny uppsättning krav på sin arbetsgivare där de förväntar sig att arbetsgivaren ska 

informera potentiella medarbetare varför de ska jobba för just det företaget (Dyhre & 

Parment, 2013). Detta är en generation som kräver att bli sedda och få bekräftelse, och uteblir 

dessa saker är generationen inte rädda för att visa sin illojalitet utan går raskt vidare till nästa 

möjliga arbetsgivare. 

 

Detta är faktorer som företaget bör kontrollera och försöka påverka genom sitt Employer 

Branding. I slutändan syftar Employer Brandings insatser till att kommunicera den förväntade 

nyttan som en potentiell anställd bör förvänta sig från att gå med ett företag, och på så sätt 

byggs anställd-baserat varumärkesvärde. Detta kan också beskrivas som arbetsgivare 

attraktionskraft (Berthon, Ewing & Hah, 2005). 

 

2.4 Social Identity Theory 

För att förklara hur individer prioriterar och motiveras när de söker sig till grupper kan SIT 

användas som exempel. Teorin menar att människor delar upp sin sociala omgivning i olika 

kategorier (Tajfel & Turner, 1979) utefter egenskaper som exempelvis kön, ålder och andra 

tillhörigheter. På det här sättet kategoriserar människan individerna till grupper utefter hur 

människan uppfattar andra individer. Människan delar upp andra individer i grupper baserat 

på deras då tilldelade sociala identitet. På samma sätt influeras människans egenupplevda 

självbild av de olika sociala grupperna och organisationerna de ingår i eller av andra blivit 

placerade i, inkluderat det företag man arbetar för (Ashforth & Mael, 1989; Dutton, Dukerich, 

& Harquail, 1994).  

 

SIT är en teori om gruppmedlemskap och beteendet i grupper (Hogg, Terry & White, 1995) 

som behandlar hur individens identitet påverkas av sociala sammanhang. Teorin utvecklades 

som en sub-teori av social kognition för att förstå hur individer ser på sig själva och på andra 

individer i den sociala miljön (Fiske & Taylor, 1991). Individers identitet förklaras genom sin 
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identitet från gruppmedlemskap och interaktioner inom och mellan grupper (Hogg & Terry, 

2000). Det vill säga “vem man är” eller vem man upplevs vara i gruppen. Senare laborerade 

Turner (1981) med social identitet och processerna kring utvecklandet av social identitet med 

sin teori av self-categorization. SIT och själv-kategorisering är kompletterande teorier som 

tillsammans beskriver vad social identitet är, vad social identitet är (faktorerna) och hur det 

utvecklas (processerna). Individer utvecklar en social identitet (faktorerna) genom en process 

av själv-kategorisering. Tajfel (1982, s.2) definierar social identitet som “individens 

igenkännedom, att denne tillhör en specifik social grupp genom de gemensamma känslorna 

och värderingar som råder mellan denne och gruppens medlemmar”. Där individen känner sig 

delaktig med och identifierar sig med en grupp för att dela känslor, tankar och värderingar. 

Eftersom grupper endast finns i förhållande till andra grupper, får de sina tillskrivna 

värderande egenskaper, och därmed också deras sociala betydelse, först i förhållande till 

andra grupper (Tajfel, 1982). 

 

Två identitetsgrupper en individ vanligt identifierar sig starkt med är sitt eget yrke och sin 

arbetsplats/organisation och här möjliggörs en stark tillhörighetskänsla. När individen 

identifierar sig med denna yrkeskategori eller organisation utvecklas ofta också en benägenhet 

för att stanna kvar inom detta en längre period (Apker, Ford & Fox, 2003). 

 

Att individerna skulle motiveras av att gå med i organisationer som påverkar deras identitet 

positivt skulle då påverkas starkt av en organisations Employer Branding. Det vill säga hur 

individerna prioriterar när de väljer vilka företag de är intresserad av att arbeta för, utefter hur 

organisationen påverkar dem vem de “är” som personer.  

 

2.5 Self-Determination Theory 

Ytterligare exempel på teori att beakta i detta scenario blir SDT eller självbestämmandeteorin 

som menar att individen förutom yttre, fysiska behov också har inre, psykologiska behov som 

individen strävar efter att tillfredsställa för att kunna fungera och må bra (Jansson & Ljung, 

2011). Individen har således en slags inre drivkraft för att vilja utveckla sig själv, vara väl 

integrerad i sin omgivning samt att vilja uppleva sig själv som en egen och unik individ 

(Jansson & Ljung, 2011) för att må bra inuti. På det här sättet skulle individer välja 
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organisation att söka sig till och integrera med utefter vad individerna tror de skulle må bäst 

av och där de tror att dessa faktorer blir uppfyllda.  

 

 

För att förtydliga kan motivationen komma inifrån (intrinsic) och påverkas då av den inre 

(intrinsic) nyfikenhet och den tillfredsställelse som uppstår när individen utvecklar sig själv 

och sina egna organisatoriska kognitiva strukturer (upplevda världskartor), vilket då leder till 

ett självbestämt beteende (Deci & Ryan, 1990; Ryan, 1995; Ryan & Deci, 2000a, 2000b, 

2002). Det skulle kunna vara att individen söker sig till en organisation där denne tror sig 

passa bäst och utveckla sig själv mest baserat på individens egen uppfattning kring 

organisationen.  

 

Motivationen kan också komma utifrån (extrinsic) och ger då ett yttre motiverat beteende, 

men ett beteende som fortfarande är självbestämt. Detta då det yttre motiverade beteendet 

som uppstår om en individ har accepterat yttre påtvingade värderingar och mål men har gjort 

om dem till sina egna organisatoriska kognitiva struktur. Individen har således integrerad 

dessa som sina egna. Detta innebär att individen personligen stödjer uppsättningen 

värderingar och mål (Ryan & Deci, 2000a), med andra ord att någon påverkat en person ett 

beteende men individen som blir påverkad till detta accepterar dessa värderingar och mål så 

det blir till slut ett självbestämt beteende. 

 

Fortsättningsvis kan yttre motivation (extrinsic) påverka en individs beteende genom 

identifiering, introjektion eller extern reglering. Identifiering handlar om att ett yttre påtvingat 

beteende accepteras som personligt viktigt men det är samtidigt inte integrerat i personens 

värderingssystem (Deci & Ryan, 1990; Ryan, 1995; Ryan & Deci, 2000a, 2000b, 2002) vilket 
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då gör att det inte är ett självbestämt beteende längre utan man gör det för någon annans skull. 

Introjekterad motivation regleras genom att en yttre godkänd värdering delvis är assimilerad 

av individen och således inte helt accepteras som individens egna, anledningen till att 

beteendet utförs kan vara för att undvika skuld eller skam eller för att själv uppnå en egoboost 

(Deci & Ryan, 1990; Ryan, 1995; Ryan & Deci, 2000a, 2000b, 2002). Med andra ord är 

introjektion länkad till individens självkänsla och en individs handlingar sker för att undvika 

minskad självkänsla på något sätt (Deci & Ryan, 1990; Ryan, 1995; Ryan & Deci, 2000a, 

2000b, 2002). Extern reglering är den sista typen av beteende-reglering som härrör från yttre 

motivation där en individ motiveras enbart av externa faktorer, så som hot om straff eller av 

möjligheten till belöning (Deci & Ryan, 1990; Ryan, 1995; Ryan & Deci, 2000a, 2000b, 

2002), detta är av förklarlig själ inte heller självbestämt beteende. Känner individen ingen 

motivation alls, det vill säga en brist på motivation kallas det amotivation och det leder inte 

till något beteende (Ryan, 1995).  

 

För att en individ ska känna sig motiverad till något beteende överhuvudtaget och kunna 

känna detta välbefinnande nämns tre grundläggande psykologiska behov i modellen SDT som 

måste täckas vilka är autonomi, kompetens och samhörighet (Deci & Ryan, 2008). Autonomi 

handlar då om att man som individ har ett behov av att kunna känna en viss del 

självbestämmande till sin egen handling, att man agerar på eget bevåg. Individens behov av 

autonomi är därför oftast tillfredsställt i sammanhang där den enskilde kan ta sina egna beslut 

och inte styrs av någon eller något annat. Därför är övervakning, regler som inte går att 

diskutera och krav som saknar förklaring mer troligt att sänka känslan av autonomi medan 

eget val och förklaringar till detta kan stödja autonomi/självbestämmande (Ryan & Deci, 

2002) och uteblir detta minskar troligheten att beteendet utförs. Behovet av kompetens 

refererar till människans behov av att kunna kontrollera utfallet av sin handling och kunna 

känna att man effektivt nått det önskade resultatet. För att tillfredsställa individens behov av 

kompetens måste individen vara i en optimalt utmanande situation som kräver och förbättrar 

individens kompetens (Ryan, 1995). När en specifik individs kompetens eller förmågor 

efterfrågas för att lösa ett visst problem är det mer troligt att den individen känner att han eller 

hon klarar av att lösa problemet på ett effektivt sätt. Den förbättring i utökad kompetens en 

individ känner av att engagera sig i ett problem ger en känsla av tillfredsställelse och uppfyller 

dennes mänskliga önskan att då utöka sin förståelse. Behovet av samhörighet handlar 

avslutningsvis om det mänskliga behovet av att känna känsla av tillhörighet i en social grupp. 
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För att tillfredsställda behovet av samhörighet måste individen känna sig fri att kunna vara sig 

själv och känna sig accepterad för vem man är i den sociala gruppen där man interagerar 

(Deci & Ryan, 1990). Det sista behovet, samhörighet, blir dock ofta förbisett men är det 

viktigaste av de tre behoven. Detta för att om en individs behov av samhörighet inte uppfylls 

kommer individen troligen inte engagera sig i de aktiviteter och relationer som skulle leda till 

att fullfölja eller uppfylla de andra två behoven (Deci & Ryan, 1990, 2000; Reis, Sheldon, 

Gable, Roscoe & Ryan, 2000; Ryan & Deci, 2000b, 2000c, 2002; Sheldon & Elliot, 1999). 

 

3. Metod 
Avsnittet nedan beskriver val av metod, enkätutformning, data och avgränsningar, 

operationalisering, metodproblem samt urval av enkätfrågor.  

 

För att komma närmare ett svar på våra forskningsfrågor har vi utgått från tidigare studier 

inom området återvändande till säsongsbetonad turistverksamhet och funderar över om 

moderna relevanta teorier behövs för att på ett kompletterande vis kunna förklara fenomenet 

bättre idag än de tidigare traditionella teorierna som tas upp i tidigare studier. Vi vill således 

genom att samla in ny empiri för att med det i kombination med moderna teorier ska hjälpa 

oss att svara på våra forskningsfrågor. Det handlar här om att hitta ett orsak-verkan samband i 

studien och vi kommer jämföra vår teoretiska referensram mot vår empiri och skriva en 

slutsats utifrån detta för att analysera utfallet.  

 

3.1 Val av metod 
Vi har använt en deduktiv ansats eftersom den bidrar till förståelse för sambandet mellan teori 

och praktik (Bryman & Bell, 2014) och i vår uppsats har vi på så sätt tittat på vad man vet 

inom området sedan tidigare, tittat på teorin utifrån vårt problem. En deduktiv koppling 

mellan teori och empiri är oftast vanligt när kvantitativ metod har valts (Bryman & Bell, 

2014). På samma sätt har vi i uppsatsen arbetat med en deduktiv analys för att kunna besvara 

våra forskningsfrågor. Vi har valt en kvantitativ forskning eftersom den föreliggande studiens 

syfte är att identifiera grundläggande faktorer och förklara de drivkrafter som finns för att 

vilja återvända till säsongsbetonad turistverksamhet.  
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Eliasson (2006) skriver att kvantitativ metod är ett bra tillvägagångsätt för att nå ut till ett stort 

antal individer och att man genom denna metod får reda på hur breda respondenternas tankar 

och attityder är inom urvalsgruppen och detta var något vi eftersträvade för att kunna besvara 

våra forskningsfrågor. Även Bryman och Bell (2014) beskriver enkäter som ett snabbt 

tillvägagångssätt i och med att man kan skicka många enkäter vid ett och samma tillfälle. I 

enighet med Eliassons (2006) tankar utformade vi en enkät med påståenden och frågor följt av 

en mätskala från ett till fem. Där en etta stod för “stämmer inte alls” och en femma stod för 

“stämmer mycket bra”. Enkätfrågorna utvecklades i syfte att ta reda på om det fanns empiriskt 

stöd för våra forskningsfrågor i vår teoretiska referensram. Det vill säga hur individen 

upplever att organisationen påverkar denne att återvända samt vad som gör att individen själv 

drivs av att för att söka sig tillbaka ett år till. Lind (2014) beskriver kvantitativ data som 

metod som ger standardiserad data och därmed blir lättare att jämföra. Därför föredrog vi 

kvantitativ data framför kvalitativ data till vår undersökning.  

 

3.2 Enkätutformning 
För att besvara dessa forskningsfrågor har vi haft ett empiriskt fokus på återvändaren i syfte 

att identifiera faktorer och förklara de drivkrafter som finns till att vilja återvända. Vi behövde 

komma i kontakt med rätt studieobjekt, det vill säga någon form av säsongsbetonad 

turistverksamhet, för att kunna undersöka dessa frågor. Vi fick kontakt med en organisation 

som driver flera olika nöjesparker runt om i Sverige och som har en sommarsäsongsbetonad 

turistverksamhet i Västra Götaland. Detta skapade möjlighet för oss att genomföra 

forskningsarbetet i ett väldigt konkret sammanhang då vi provade våra forskningsfrågor på de 

medarbetare i nämnda organisationen som nu valt att återvända till säsongen 2016. Vi 

skapade en webb-enkät i google-formulär och skickade ut den till berörda individer via e-post. 

 

Vi utformade enkäten på ett sätt så att frågorna 1-5 var standardfrågor (exempelvis kön, ålder, 

antal arbetade säsonger). Frågorna 6-10 var tilltänkta för att mäta hur starka tendenser det 

fanns för motivationsfaktorer med ett icke-relationellt perspektiv på organisationsnivå. 

Frågorna 11-15 skapades för att mäta hur starka tendenser det fanns för relationella 

motivationsfaktorer på organisationsnivå. Frågorna 16-19 skulle mäta hur starka tendenserna 

var för ett icke-relationellt individperspektiv på motivationsfaktorer var och fråga 20-23 var 

till för att mäta tendenserna för relationella motivationsfaktorer ur ett individperspektiv. Den 
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24:e och avslutande frågan öppnade upp för respondenten att själv skriva ett svar på frågan 

varför denne återvänt om det var så att personen känt att denne inte kunnat uttrycka det i de 

tidigare frågorna.  

 

I vår enkät använde vi oss av en svarskala mellan 1-5.  Dock kan siffran tre betyda såväl ”vet 

inte”, ”vill inte ta ställning” eller ”ja, mitt emellan”. För oss blev detta svarsalternativ så 

omfattande att vi har valt att tolka den som ”varken eller” i vår empiri. Vi har alltid låtit den 

siffran stå ensam till skillnad från de gånger vi adderat svaren 1+2 och 4+5, detta med grund i 

att den är så svår att tolka.  

 

När svarstiden för enkäten var slut stängde vi google-formuläret och hade då fått in 112 svar 

från de 273 önskade respondenterna. Svaren samlades automatiskt i google-formuläret och 

visade tydliga diagram över hur respondenterna svarat. Redan här såg vi då vilka tendenser de 

olika frågorna visade. Därefter valde vi att exportera svaren till en Excelfil där vi kunde läsa 

av svaren tydligare utefter varje respondent. Vi valde dock att utforma egna diagram till vår 

uppsats vilket vi då gjorde genom Excel. 

  

Som tidigare nämnts, användes i den föreliggande studien kvantitativ data till undersökningen 

eftersom dessa skickades ut som en enkät. En enkät är där respondenterna fyller i eller 

besvarar frågor på egen hand och det är ett huvudsakligt hjälpmedel för att genomföra en 

undersökning (Bryman & Bell, 2014). Det vanligaste tillvägagångssättet är att den antingen 

skickas ut i pappersform eller via elektroniskt utskick till respondenterna. Det finns även 

andra instrumentmedel än enkät, som t.ex. strukturerade intervjuer (Bryman & Bell, 2014). 

Strukturerad intervju är en intervju där en intervjuande person mer eller mindre läser enkät-

frågorna högt och noterar svaren. Skillnaden mellan strukturerade intervjuer och enkäter är att 

det i enkätens del inte finns någon intervjuande person som ställer frågorna utan att 

respondenterna själva läser igenom enkäten och besvarar frågorna (Bryman & Bell, 2014). En 

fördel med strukturerad intervju gentemot enkät är att respondenten har en möjlighet att få 

vidare förklaring av frågorna av intervjuaren om det är något den svarande inte förstår, det är 

en möjlighet som inte finns om respondenten sitter ensam (Bryman & Bell, 2014). Vi valde 
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dock att använda oss av en webb-enkät eftersom vi ville nå ut till 273 respondenter och en 

strukturerad intervju med varje respondent hade blivit för tidskrävande för oss.  

 

3.3 Datainsamling och avgränsningar 

För att kunna svara på studiens forskningsfrågor och följaktligen kunna ta reda på uppsatsens 

syfte har vi varit i kontakt med den turistbetonade verksamhetens HR-avdelning som också 

erbjöd sig att senare distribuerade ut den enkät vi skapat. Forskningsfrågor handlar om att dels 

ta reda på hur en säsongsbetonad turistverksamhet påverkar individen att återvända och dels 

om vad som hos individen själv avgör att denne söker sig tillbaka, därav ville vi komma i 

kontakt med tidigare säsongsanställd personal som nu valt att återvända till denna 

anställningsform för att identifiera deras drivkrafter att återvända. Vi gjorde således en 

totalundersökning eftersom enkäten gick ut till alla i vår population, till individer som varit 

säsongsanställda där en gång tidigare och som i år nu valt att söka tillbaka till organisationen 

säsongen 2016. Enkäten bestod av totalt 24 frågor fördelade på 4 delar och skickades ut till 

273 respondenter. Enkäten skickade vi som tidigare nämnts till verksamhetens HR-avdelning 

via en bifogad webb-länk som sedan distribuerade ut den till respondenterna via e-post. 

Respondenterna hade 10 dagar på sig att svara på enkäten. 

 

Efter att enkäten hade skapats och innan den gick ut till respondenterna gjordes en pilot-test 

för att se så att frågorna blev tolkade på rätt sätt, om det fanns tekniska problem och för att få 

in övriga synpunkter från test-gruppen. Pilot-testet ledde till några viktiga förändringar främst 

i form av förenkling av språket i frågorna men pilot-testet medförde också att fråga 24, den 

öppna frågan, skapades. Detta efter att individer i pilot-testet meddelat att de ännu inte fått 

ange vad som motiverade dem då deras motivationsfaktorer inte fanns som svarsalternativ. Vi 

fick även önskningar om en öppen fråga på slutet då det fanns individer som ville förklara hur 

de såg på sina motivationsfaktorer och efterfrågade plats i enkäten att få göra denna 

utläggning. 

 

Efter att justeringarna var genomförda var enkäten klar att skickas ut till de 273 

respondenterna.   

 

Genom den genomförda datainsamlingen var syftet att svara på forskningsfrågorna och vi 
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tvingades till en specifik avgränsning gällande att enkäten endast skulle gå ut till en 

säsongsbetonad verksamhet detta gjorde vår studie till en fallstudie. Fallstudier riktar in sig på 

ett specifikt fall (Bryman & Bell, 2014), och på det här sättet har vi riktat in oss på en specifik 

organisation. I föreliggande studie undersöks motivationsfaktorer för återvändande i en 

specifik säsongsbetonad turistverksamhet. Detta med tanke på att det skulle bli ett så stort 

antal respondenter om vi låtit den gå ut till all återvändande säsongspersonal i Sverige och att 

vi i dagsläget inte vet vilka som kommer vara återvändande till vinterns säsongsarbete år 

2016. Vi valde att göra denna avgränsning för att vi ville begränsa empirin till något vi ansåg 

att vi kunde genomföra och kunde hantera.  

 

Studien stod sedan inför ytterligare en avgränsning. Det handlade om huruvida vi skulle 

skicka ut enkäten till alla som skickat in en intresseanmälan om att återvända till säsongen 

2016 eller om vi skulle avgränsa till att endast skicka ut enkäten till de individer som senare 

faktiskt valt att tacka “Ja” till ett jobb-erbjudande kommande säsong. Vi diskuterade saken 

och resonerade oss fram till att vi ansåg att det sistnämnda var det bästa för att faktiskt kunna 

få ett bra svar på våra forskningsfrågor. Om vi valt att skicka enkäten till alla som skickat in 

en intresse-anmälan tror vi att det kunde ha lett till många oseriösa svar och flera missförstånd 

om dessa individer som inte tänkt återvända ändå får en enkät skickad till sig från 

verksamhetens HR-avdelning. Med dessa utförda avgränsningar blev vår empiri nu baserad på 

en egen population begränsad till endast den valda säsongsbetonade turistverksamheten.  

 

Vi samlade in vår empiri genom enkäter och därigenom samlade vi in primär numeriska data 

för att titta på relationen mellan vår teoretiska referensram och faktiskt utfall i empirin för att 

svara på våra forskningsfrågor. Frågorna och påståendena i enkäten följdes av såväl nominella 

skalor som intervallskalor och frågorna och påståendenas syfte var att identifiera 

grundläggande faktorer och förklara de drivkrafter som finns för att vilja återvända till 

säsongsbetonad turistverksamhet. 

 

3.4 Operationalisering  
Vår enkät är strukturerad på ett sätt som ska visa olika motivationsfaktorers relevans för oss 

och motivationsfaktorerna är uppdelade i 4 dimensioner: 
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• relationell på organisationsnivå 

• icke-relationell på organisationsnivå 

• relationell på individnivå 

• icke-relationell på individnivå 

 

Enkäten skapade vi som verktyg för att se vad som ligger bakom individens motivation för att 

vilja återvända till säsongsarbete. Syftet med enkäten var att ta reda på hur individen reagerat 

på, motiverats av och tänkt kring påståenden kopplade till dessa fyra dimensioner. Enkäten 

var utformad på ett sådant sätt att det kom påståenden kring det organisationen attraherar med 

och dessa påståenden var uppdelade i såväl relationella som icke-relationella synsätt på 

motivation för att få svar från individen kring dess relevans. Därefter kom påståenden kring 

vad individen själv blivit motiverad av uppdelat i relationellt och icke-relationellt perspektiv 

för att också se dess relevans. Respondenten skulle svara på hur väl dessa påståenden stämde 

överens med en själv via en skala 1 till 5.  
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3.5 Analysmodell 
För att vi ska kunna besvara våra forskningsfrågor och föreliggande studies syfte blir nivåerna 

individ och organisation viktiga i vår analysmodell för att analysera och tolka dessa ur ett 

relationellt och icke-relationellt perspektiv. 

 

3.5.1 Organisationsnivå 

I föreliggande studie ser vi på åter-rekryteringsfenomenet och vad det är som motiverar 

individer till att återvända till säsongsbetonad turistverksamhet men öppnar nu upp för att ett 

relationellt perspektiv mellan individ och organisation kan vara viktigt och därför blir 

organisationsnivån viktig i vår analysmodell. Vi har som utgångspunkt att undersöka om mer 

relationella motivationsfaktorer kan ligga bakom säsongsanställdas vilja att återvända. Vi har 

delat upp vår teoretiska referensram under respektive dimension med dess 

förklaringsmodeller och teorier kring vad som motiverar för att prova dess relevans ut mot 

våra respondenter. Under organisationsnivå har vi undersökt om de motivationsfaktorer 

organisationen kan bidra med och påverka har angetts motiverande av respondenterna. Utefter 

detta har vi sedan argumenterat för dessa motivationsfaktorers relevans. 

  

Den relationella nivån i modellen omfattar individen i relationen individ-organisation men 

kan fortfarande delas upp i relationell eller icke-relationell. Här blir då Generation Y ett 

viktigt begrepp att ha med för att kunna förstå fenomenet i dagens ljus då Generation Y enligt 

dagens forskning tänker och prioriterar annorlunda än tidigare generationer (Wong et al., 

2008). 

 

3.5.2 Individnivå 

Det finns mycket tidigare forskning kring området rekrytering och även en del specifik 

forskning kring just åter-rekrytering i säsongsbetonad turistverksamhet men den forskning vi 

har hittat har då utgått från ett individ-perspektiv på vilka motivationsfaktorer som legat till 

grund för återvändandet (Ismert & Petrick, 2004; Lundberg et al., 2009; Möller et al., 2014). 

Dessa studier har som utgångspunkt undersökt om individuella motivationsfaktorer ensamt 

kan förklara varför säsongsanställd personal vill återvända. På individnivå visar vår 

analysmodell hur analysnivåerna kan delas upp i relationell och icke-relationell, det vill säga 

hur individen kan ha ett mer eller ett mindre individuellt perspektiv på sina egna 
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motivationsfaktorer. Motivationsfaktorerna på den här nivån är då sådana som påverkar 

individen självt och inte gruppen eftersom de är på individ-nivån, vilket exempelvis kan vara 

att individen trivs med arbetsuppgifterna eller vill utvecklas inom branschen. De kan vara mer 

icke-relationella och då bara handla om personen, eller så är motivationsfaktorerna mer 

relationella och kan handla mer om individen i gruppen.  

 

Tidigare motivationsteorier är skapade på en tid då andra motivationsfaktorer ansågs gälla och 

nu när stommen i den säsongsbetonade turistverksamheten utgörs av Generation Y anser vi att 

det skapar en anledning till kompletterande motivationsteorier. På det här sättet blir begreppen 

i analysmodellen samt Generation Y gemensamt viktiga delar att beröra för att vi ska kunna 

komma närmre ett svar på våra forskningsfrågor. Genom att komma närmare våra 

forskningsfrågor berör uppsatsen de förklaringsmodeller som nämnts tidigare, vilka är 

Maslow och Herzberg, Employer Branding, SIT och SDT. Dessa förklaringsmodeller är delar 

som kommer vara till hjälp för att kunna förklara den uppdelning i perspektiv vi gör genom 

analysmodellen. Modellerna hjälper oss att se vilket perspektiv som kan förklara de 

återvändande drivkrafterna bäst eller om det är en balans mellan dessa två som behövs för att 

förklara de återvändande drivkrafterna. 
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3.6 Metodproblem 

Vi är medvetna om att vår population inte kan avspegla alla återvändande individer i svensk 

säsongsbetonad turistverksamhet eftersom vi endast samlar in primärdata från återvändande 

individer i en sommarsäsongsbetonad turistverksamhet. Som författaren Eliasson (2006) 

beskriver att kvantitativ metod är ett bra sätt för att göra generaliseringar utifrån en mindre 

grupp så är vår population dock inte representativ för alla återvändande individer i svensk 

säsongsbetonad turistverksamhet som population eftersom vi bara bygger vår empiri på en 

organisation. På så sätt är vårt resultat generaliserbart på vår population och vi kan bara göra 

en teoretisk generalisering. Vi kan således inte applicera svaren direkt på andra 

säsongsbetonade turistverksamheter utan vi kan bara argumentera för dess användbarhet på 

andra liknande organisationer. Men återigen öppnar vi upp för att skillnaderna till 

vintersäsongsbetonad verksamhet är allt för stora eftersom vi tittar på drivkrafter att vilja 

återvända till säsongsbetonad turistverksamhet och här menar vi att drivkrafter är lika om det 

så handlar om sommar- eller vintersäsong, då grundat i den teoretiska referensramen kring 

vad som motiverar en individ. Till vårt försvar finns också mycket gemensamma nämnare i 

vinter- och sommarsäsongsarbete i medarbetarprestation, kundservice och värdskap (Alverén 

et al., 2012; Ainsworth & Purss, 2009) som kan agera drivande att återvända. Vår urvalsgrupp 

är återvändare till en specifik sommarsäsongsbetonad turistverksamhet i Skaraborgs län, dessa 

individer har vi valt ut med anledning av att vi tror att dessa individer är en bra grupp för att 

kunna få tillförlitliga svar från för att kunna svara på våra forskningsfrågor. Gruppen individer 

som enkäten når är just den typ av individer vi har riktat in oss på i uppsatsen i syfte att 

identifiera grundläggande faktorer och förklara de drivkrafter som finns för att vilja återvända 

till ytterligare en säsong.  

 

3.6.1 Bortfall 

Vi har drabbats av ett visst bortfall eftersom vi använt oss av en online-enkät individerna fått 

tilldelade sig via e-post, och eftersom enkäten inte är obligatorisk skedde därmed ett visst 

bortfall. Enligt Ejlertsson (1996) är det vanligt att det blir bortfall under enkätundersökningen, 

där individer som inte har velat delta eller inte haft möjlighet att delta i enkäten faller bort. Vi 

har drabbats av ett bortfall på 161 av 273 respondenter som inte har haft möjlighet till eller 

inte velat svara på vår enkät. Vi har dock inte drabbats av något internt bortfall i enkäten då vi 
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gjort alla frågor obligatoriska att svara på, det gick alltså inte att gå vidare i enkäten eller att 

skicka in enkäten om man missat eller medvetet hoppat över någon fråga.      

 

3.6.2 Urval av enkätfrågor  

När svarstiden för webb-enkäten var slut hade vi i samband med det fått in all empiri. Vi 

analyserade svaren från respondenterna och redovisade dessa utefter utfallet. Vissa av svaren 

på påståendena i empirin visade sig inte alls relevanta för att besvara forskningsfrågorna och 

valdes därför bort från att presenteras i empiri- och analysavsnittet.  

 

Exempelvis visade inte könsfördelningen någon relevans för utfallet i empirin så det valdes 

bort i empiri-avsnittet. Tanken var att ha med detta för att kunna se skillnad bland kvinnor och 

män i svarsalternativen, men som tidigare nämnts syntes ingen egentlig skillnad gällande 

motivationsfaktorerna till att vilja återvända.  

 

Ett ytterligare påstående som uteslöts ur empiri och analys var födelseår, vad som fick 

individen att söka till organisationen för första gången samt antal arbetade säsonger. Dessa 

frågor var också tänkta att använda för att särskilja individer i motivationsfaktorerna men 

dessa hade inte några utmärkande utfall till varför respondenterna valde att söka tillbaka. 

Därför blev den empirin aldrig relevant att redovisa. 

 

Påståenden kring återansökans-formuläret huruvida de tyckte det var lätt att fylla i eller inte 

valdes även här att inte presenteras i empiri- och analysavsnittet. Detta visade att majoriteten 

av respondenterna tyckte att det var enkelt att skicka iväg en återansökan men empirin blev 

aldrig relevant för att påvisa något för vikt av forskningsfrågorna eller föreliggande uppsats 

syfte. 

 

I enkäten fanns en avslutande fråga som var av öppet format där respondenten ombads ange 

sin motivationsfaktor för att återvända om denne inte känt sig ha fått dela med sig av denna i 

enkäten ännu. Vi fick in beskrivningar kring alla fyra olika dimensioner och de mest relevanta 

och tydliga för respektive perspektiv redovisas i empirin under respektive dimension. 

Däremot valde vi att inte redovisa alla citat med anledning av att de var liknande de vi valt att 
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redovisa eller att vi inte upplevde dem vara relevanta nog för att svara på vad vi efterfrågat i 

frågan.  

 

3.6.3 Etiska reflektioner  

Det finns några etiska principer som bör följas när man gör en vetenskaplig studie för de 

personer som är direkt inblandade i forskningen (Bryman & Bell, 2014). Bryman och Bell 

(2014) tar här upp exempel på etiska principer som gäller vilka är: informationskrav, 

konfidentialitets- och anonymitetskrav, nyttjandekrav, falska förespeglingar och 

samtyckeskrav. 

 

Informationskravet är ett krav där forskare ska ha informerat alla berörda respondenterna om 

undersökningens syfte men också om vilka moment som ingår (Bryman & Bell, 2014). Detta 

är något vi anser oss tagit hänsyn till i och med det följebrev som skickades ut till 

respondenterna via e-post med en tydlig beskrivning av vårt syfte och även vilka steg som 

ingick i enkäten. Bryman och Bell (2014) beskriver också kravet om falska förespeglingar 

som att man inte ska ge respondenterna falsk eller vilseledande information om 

undersökningen. Som tidigare nämnts skickades en tydlig information till alla 

undersökningspersonerna om undersökningens motiv. I följebrevet beskrevs även att alla 

respondenter som deltog i undersökningen erbjöds full anonymitet och inga namn eller 

personnummer behövde anges, precis i enlighet med Bryman och Bell (2014) beskrivning av 

konfidentialitets- och anonymitetskravet. Det har även framgått tydligt i informationen om 

nyttjandekravet, att all information som samlas in under enkätundersökningen är endast för 

forskningsändamålet. Samtyckeskravet är ett annat krav som måste följas i och med 

undersökningen. Detta krav beskriver Bryman och Bell (2014) som att respondenterna ska 

känna sig frivilliga i sitt deltagande och att de har möjlighet att avbryta undersökningen om de 

skulle vilja. Respondenterna tvingades inte till att medverka utan ombads bara att delta. Det 

ska även ha framgått tydligt att studiens användningsområde var för oss studenter och inte för 

verksamhetens. Även när respondenterna startat enkät-undersökningen har de hela tiden haft 

en möjlighet att avbryta enkäten genom att stänga ner webbläsaren och inga svar skulle då 

blivit registrerade. Samtyckeskravet kan även täcka in att minderårig ska ha ett godkännande 

av föräldrar eller av vårdnadshavare. Detta krav anser vi att vi har haft med i tankarna men 

dock inte kunnat fullfölja. De individer vi vänt oss till i undersökningen har som yngst varit 
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17 år och vi har inte lagt in någon spärr på att respondenterna under 18 år ska ha godkännande 

av föräldrar eller vårdnadshavare för att svara på vår enkät.  

 

3.6.4 Reliabilitet och validitet 

Vid en kvantitativ undersökning är det viktigt att man skapar tillförlitlighet hos läsaren, det 

vill säga att man argumentera för att resultatet är korrekt och att i vårt fall enkäten är utformad 

på ett sätt för att uppnå god reliabilitet och validitet. Att man mäter rätt saker för att nå en hög 

validitet och att undersökningen når en hög reliabilitet genom att mäter saker på rätt sätt 

(Bryman & Bell, 2014).  

 

Bryman och Bell (2014) beskriver att hög reliabilitet uppnås om samma studie tros kunna 

genomföras om under ett senare tillfälle, på nytt, och resultatet blir detsamma eller väldigt 

likt. Här menar vi att om vår enkät skickas ut vid ett senare tillfälle, eller om några år, till 

samma organisation igen är det stor chans att utfallet blir liknande det vi fått idag och att 

liknande motivationsfaktorer består även då. Men samtidigt argumenterade vi tidigare i vår 

uppsats för att tiderna förändrats sedan traditionella motivationsteorier utvecklats så med 

tanke på det tror vi att ju längre tid som går mellan att enkäten skickas ut igen, desto större är 

risken att resultatet blir annorlunda och reliabiliteten därmed sjunker. Om vi istället skulle 

skicka ut den här enkätundersökningen till en annan säsongsbetonad turistverksamhet någon 

annanstans i Sverige anser vi dock att utfallet skulle kunna skilja sig från det vi fått med tanke 

på att vi gör en fallstudie. Vi tror att motivationsfaktorerna är kopplade mer specifikt till 

organisationen och organisationens förutsättningar och vad de erbjuder sina anställda. Att 

viljan att återvända till en skidort eller nöjespark kan ha liknande motivationsfaktorer medan 

dessa faktorer skiljer sig från viljan till att återvända till exempelvis en säsongsbetonad hotell-

verksamhet. På det sättet är vår reliabilitet stark till liknande organisationer men låg till 

annorlunda säsongsbetonade verksamheter. 

 

För att uppnå en hög validitet handlar det om att visa hur vi mäter rätt saker (Bryman & Bell, 

2014) när det kommer till att ta reda på våra forskningsfrågor. Syftet med uppsatsen är som 

tidigare nämnts att identifiera grundläggande faktorer och förklara de drivkrafter som finns 

för att vilja återvända till säsongsbetonad turistverksamhet. För att kunna göra detta har vi 

formulerat två forskningsfrågor där vi vill ta reda på hur organisationen påverkar 
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medarbetarna att återvända, men även ta reda på vad som är avgörandet för att individen sen 

väljer att söka tillbaka för ytterligare en säsong.  

 

4. Empiri 
I detta avsnitt redovisar vi och beskriver enkätsvaren grupperade utifrån de 4 dimensionerna 

i vår analysmodell, som också finns i vår enkätstruktur, för att därefter i analysen tolka dess 

relevans. 

 

Målet med undersökningen var att få alla 273 återvändare (och därmed också möjliga 

respondenter) att svara på enkäten för att därmed nå 100 % i svarsfrekvens. Den slutgiltiga 

siffran på antalet respondenter hamnade på 112 vilket gav oss en svarsfrekvens på 40,6 %.   

 

4.1 Organisationsnivå och relationellt 
Här presenterar vi den empiri som vi tänker oss har ett relationellt synsätt på relationen 

organisation-individ och dessa är motivationsfaktorer organisationen till stor del utifrån kan 

påverka hos individen för att få individen att vilja återvända. Vi börjar högst upp det vänstra 

hörnet av vår analysmodell (se figur 5) och dessa påståenden menar vi passar in där.   

 

 

44,6 % av respondenterna tycker att detta påstående stämmer mycket bra följt av 33 % som 

svarar att påståendet stämmer bra. 11,6 % svarar varken eller på detta påstående kring att stark 
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grupptillhörighet skulle fungera som en drivfaktor. 7,1 % har svarat att påståendet inte 

stämmer alls eller stämmer lite varav 3,6 % av respondenterna inte tycker att påståendet 

stämmer alls.  

 

 

61,6 % svarade stämmer mycket bra eller bra på att detta var något som fick respondenten att 

vilja återvända varav det var 37,5 % som då tyckte att det stämde mycket bra. 14,3 % svarade 

varken eller och 24,1 % svarade att det inte stämde alls eller stämde lite varav 8,9 % svarade 

att detta påstående inte stämde alls.  
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83 % av respondenterna svarade att påståendet stämde bra eller stämde mycket bra som 

drivkraft till att vilja återvända varav 48,2 % svarade att påståendet stämde mycket bra. 

Respondenter som svarade att detta påstående inte stämde alls eller stämde lite utgjordes av 

2,7 % och 3,6 % svarade varken eller.  

 

35,7 % svarade att detta påstående stämde bra eller mycket bra till varför de valt att återvända 

varav det var 13,4 % som svarade mycket bra. Däremot har 31,3 % av de svarande svarat 

varken eller. Följaktligen har 33 % svarat att påståendet inte stämmer alls eller stämmer lite 

varav 13,4 % svarat stämmer inte alls.  

 

 



 

31 
 

Majoriteten, 58 %, har svarat att detta påstående stämmer bra eller mycket bra överens som 

drivkraft till varför de valt att återvända. 18,8 % utgör de som svarat varken eller. 23,2 % av 

respondenterna svarade att detta påstående inte stämde alls eller stämde lite som drivkraft till 

varför de valt att återvända. 

 

4.1.1 Redovisning av svar på den öppna frågan 

Den sista frågan i enkäten gav möjlighet att skriva in sin egen motivationsfaktor för att ha 

återvänt om respondenten inte tyckt sig fått ange det i enkätfrågorna. Under denna nivå 

angavs enskilda svar så som:  

 

”Man jobbar inte på organisationen för att tjäna pengar utan för gemenskapen som finns där. 

Lönen är mycket sämre jämfört med andra sommarjobb”. 

”Jag jobbade bara som extra personal och blev inte riktigt del av en grupp förra säsongen, 

utan jobbade på flera ställen. Men jag fick väldigt bra bemötanden varje gång jag kom till ett 

nytt ställe och tycker om att alla tas emot bra. Egentligen kommer jag tillbaka eftersom att jag 

hade en praktiskt taget garanterad plats, vilket är väldigt skönt att ha”. 

”Mycket bra arbetsplats överlag som tar väl hand om sina medarbetare. Världens bästa 

sommarjobb”. 

”För att det är en arbetsplats man trivs på och längtar tillbaka till under året”. 

 

4.2 Organisationsnivå och icke-relationellt 
Här presenterar vi den empiri vi tänker oss har ett icke-relationellt perspektiv i relationen 

organisation-individ. Icke-relationella motivationsfaktorer är faktorer som organisationen kan 

påverka men där relationen organisation-individ inte behöver finnas till eller vara särskilt 

stark för att ha någon inverkan på individens motivation. Vi börjar högst upp det högra hörnet 

av vår analysmodell (se figur 5) och dessa påståenden menar vi passar in där.   
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58 % av respondenterna svarade att detta påstående stämmer bra eller stämmer mycket bra 

varav 20,5 % svarade stämmer mycket bra. 25,9 % svarade varken eller och 16,1 % svarade 

att påståendet inte stämde alls eller stämde lite varav 6,3 % svarade att detta påstående inte 

stämde alls. 

 

 

72,3 % av respondenterna svarade att detta påstående stämmer bra eller stämmer mycket bra 

varav 38,4 % svarade stämmer mycket bra. 17,9 % svarade i mitten på skalan. 9,8 % svarade 

att påståendet inte stämde alls eller stämde lite varav 2,7 % svarat att påståendet inte stämde 

alls. 
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Här har majoriteten av de svarande, 30,4 %, svarat en trea det vill säga varken eller. 

Resterande 70,1 % svar ganska väl fördelat mellan de andra svarsalternativens sidor där 34 % 

svarat stämmer inte alls eller stämmer lite respektive 35,7 % som svarat att det stämmer bra 

eller mycket bra.  

 

 

50 % har svarat att detta påstående stämmer mycket bra kring om detta varit en av 

drivfaktorerna för att velat återvända följt av 34,8 % som svarat stämmer bra. 10,7 % har 

svarat varken eller och 4,5 % har svarat att påståendet inte stämmer alls eller stämmer lite. 
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4.2.1 Redovisning av svar på den öppna frågan 

Den sista frågan i enkäten gav möjlighet att skriva in sin egen motivationsfaktor för att ha 

återvänt om respondenten inte tyckt sig fått ange det i enkätfrågorna. Under det denna nivå 

angavs enskilda svar så som:  

 

”Att jag får utvecklas inom servicebranschen”. 

“En fantastisk arbetsplats där man som ung kan få väldigt mycket ansvar. Känner att jag har 

utvecklats som person efter mina somrar på organisation X”. 

 

4.3 Individnivå och relationellt 

Här presenterar vi den empiri som vi tänker oss har ett relationellt perspektiv mellan 

organisation-individ där individen nu står i fokus. Dessa är motivationsfaktorer som har mer 

med individen att göra och väcks inuti individen, därför menar vi att organisationen inte lika 

enkelt kan påverka dessa faktorer. Dessa påståenden menar vi passar bäst in längst ner i det 

vänstra hörnet i analysmodellen (se figur 5). 

  

 

68,7 % svarade att detta påstående stämde bra eller mycket bra till varför de motiverats till att 

återvända varav det var 44,6 % som svarade att påståendet stämde mycket bra. 18,8 % av 
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respondenterna svarade varken eller. Följaktligen har 12,5 % svarat att påståendet inte 

stämmer alls eller stämmer lite varav 7,1 % svarat just stämmer inte alls.  

 

 

81,3 % av respondenterna tyckte att detta påstående stämde bra eller mycket bra till varför de 

motiverats att återvända varav det var 43,8 % som svarade att påståendet passande mycket 

bra. 14,3 % av de svarande svarat varken eller. Vidare har 4,5 % svarat att påståendet inte 

stämde alls och 0 % har svarat att påståendet stämde lite.  

 

 

80,3 % av de svarande tyckte att detta påstående stämde bra eller mycket bra som drivfaktor 

till varför de valt att återvända varav det var 46,4 % som svarade att påståendet passade 
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mycket bra. 10,7 % av de svarande svarade varken eller. Följaktligen har 9 % svarat att 

påståendet inte stämmer alls eller stämmer lite varav 2,7 % svarat just stämmer inte alls.  

 

 

78,6 % svarade att detta påstående stämde bra eller mycket bra till varför de motiverats att 

återvända varav det var 51,8 % som svarade att detta påstående stämde mycket bra. 13,4 % av 

respondenterna svarade varken eller. 8,1 % har svarat att påståendet inte stämmer alls eller 

stämmer lite varav 1,8 % svarat stämmer inte alls. 

 

4.3.1 Redovisning av svar på den öppna frågan 

Den sista frågan i enkäten gav möjlighet att skriva in sin egen motivationsfaktor för att ha 

återvänt om respondenten inte tyckt sig fått ange det i enkätfrågorna. Under det denna nivå 

angavs enskilda svar så som: 

 

”Jag återvände för att jag såg en chans till att få ett sommarjobb som jag trivdes bra med och 

jag behöver pengarna det ger”. 

”Jag vill se hur långt jag kan gå i deras karriärstege”. 
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4.4 Individnivå och icke-relationellt 
Här presenterar vi den empiri som vi tänker oss har ett icke-relationellt synsätt på relationen 

organisation-individ där individen nu står i fokus. För dessa motivationsfaktorer behöver 

relationen organisation-individ inte vara stark för att dessa ska finnas och fungera 

motiverande. Dessa påståenden menar vi passar bäst in längst ner i det högra hörnet av 

analysmodellen. 

 

 

Här svarade bara 20,5 % att detta påstående stämde bra eller mycket bra till varför de valt att 

återvända varav det var 8,9 % som svarade mycket bra. Däremot har 59,8 % av de svarande 

svarat att påståendet inte stämmer alls eller stämmer lite varav 27,7 % svarat just stämmer inte 

alls. Det gör också att återstående 19,5 % svarat varken eller i påståendet om beräknad timlön 

varit en drivfaktor till att vilja återvända.  
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Här svarade 64,3 % att detta påstående stämde bra eller mycket bra till varför de motiverats 

att återvända varav det var 29,5 % som svarade att påståendet stämde mycket bra. 20,5 % 

svarade varken eller. Vidare har 4,5 % svarat att detta påstående inte stämde alls medan 10,7 

% svarade att påståendet stämde lite.   

 

 

90,2 % av respondenterna svarade att detta påstående stämde bra eller mycket bra till varför 

de motiverats att återvända varav det var 53,6 % som svarade att påståendet stämde mycket 

bra. 6,3 % av de svarande svarat varken eller. Följaktligen har 3,6 % svarat att påståendet inte 

stämmer alls eller stämmer lite varav 1,8 % svarat stämmer inte alls.  
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60,8 % svarade att detta påstående stämde bra eller mycket bra till varför de valt att återvända 

varav det var 30,4 % som svarade mycket bra. 22,3 % av respondenterna svarade varken eller. 

16,9 % svarade att påståendet inte stämmer alls eller stämmer lite varav 7,1 % svarat stämmer 

inte alls.  

 

4.4.1 Redovisning av svar på den öppna frågan 

Den sista frågan i enkäten gav möjlighet att skriva in sin egen motivationsfaktor för att ha 

återvänt om respondenten inte tyckt sig fått ange det i enkätfrågorna. Under det denna nivå 

angavs enskilda svar så som: 

”Jag var garanterad jobb och behöver pengar”. 

”För att det är ett garanterat sommarjobb om du redan har jobbat där en säsong”. 

”Jag återvänder för att det är svårt att få jobb och eftersom jag redan jobbat på organisation 

X tidigare år vet jag att jag blir antagen även detta år”. 

 

I figuren nedan har vi sammanfattat de fem starkare motivationsfaktorerna respondenterna 

angivit baserat på att addera procentandelarna i “stämmer bra” och “stämmer mycket bra”. Vi 

ser då att de två starkaste motivationsfaktorerna är icke-relationella och faktorerna på plats tre 

till fem är relationella.  
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5. Analys 
I följande avsnitt kommer den teoretiska referensramen och den insamlade empirin att 

analyseras utifrån analysmodellens fyra dimensioner. Dessa dimensioner kommer redogöra 

för vilken relevans respektive dimension visar, vilket i sin tur påverkar huruvida 

säsongsanställd personal motiverats att återvända.  

 

5.1 Organisationsnivå  

5.1.1 Relationellt perspektiv 

Föreliggande studie visar att ett relationellt synsätt på relationen individ-organisation har 

fungerat positivt för återvändarnas motivation att vilja återvända när det kommer till de 

undersökta motivationsfaktorerna inom den första dimension vi går igenom. Svaren av 

empirin visar stark indikation på att om respondenten upplever att organisationen lyckas bidra 

till en stark grupptillhörighet i arbetsgruppen fungerar det som en motivationsfaktor för 
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individen när det handlar om att vilja återvända. Empirin visar också i den öppna frågan hur 

respondenter svarat att det är på grund av att det upplevs som en bra arbetsplats som tar väl 

hand om sina medarbetare och som man längtar tillbaka till som motiverat till att vilja 

återvända. Att en stark grupptillhörighet skulle fungera motiverande fastställde även 

Lundbergs et al. (2009) artikel som studerade den sociala interaktionens betydelse för 

motivationen. Resultat i Lundbergs et al. (2009) studie visade dock hur social interaktion var 

viktigare för säsongsanställd som flyttat dit för säsongens skull jämfört med den 

säsongsanställda personalen som bodde där året runt och hur de kände för social interaktion 

som motivationsfaktor. 

 

Även motivationsfaktorer som att säsongspersonalen känner sig behövd även kommande 

säsong och att organisationen ger säsongspersonal från tidigare säsonger ett positivt 

bemötande fungerade motiverande för att respondenterna i sin roll som säsongsanställd skulle 

vilja återvända kommande säsong. Ett av de tydligaste svaren som visar starka tendenser på 

ett relationellt perspektiv på motivationsfaktorerna är detta citat från enkätens sista fråga: 

 

“Man jobbar inte i organisation X för att tjäna pengar utan för gemenskapen som finns där. 

Lönen är mycket sämre jämfört med andra sommarjobb”. 

 

Resultatet i detta avsnitt av empirin visar starka tendenser för att respondenterna funnit 

positiva motivationsfaktorer i det sociala sammanhanget som de befunnit sig i och det kan 

likställas med vad förklaringsmodellen SIT beskriver gällande vad som ligger till grund för en 

individs motivation och beteende. Att empirin visar tendenser på att organisationens bidrag 

till en stark grupptillhörighet lett till ökad motivation att återvända betyder i sig att 

respondenten ansett sig ha en grupptillhörighet vilket gör förklaringsmodellen relevant. 

Individerna har enligt teorin då utvecklat sin sociala identitet genom en process av 

självkategorisering utefter gemensamma känslor och värderingar, som råder mellan 

gruppmedlemmar. Där individen känner sig delaktig med och identifierar sig med en grupp 

för att dela tankar och värderingar skapas också denna känsla av grupptillhörighet. En 

förstärkt grupptillhörighet i form av den SIT’s yrkes- och arbetsplatsidentifikation utvecklar 

oftast en benägenhet att vilja stanna en längre period (Apker et al., 2003). 
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Tidigare forskning har också på så sätt visat att individer motiveras till att ingå i grupper som 

delar dessa tankar och värderingar (Hogg & Terry, 2000) även om en individ i grupp lätt 

modifierar sina egna tankar och värderingar en viss grad för att öka sin egen känsla av 

tillhörighet i gruppen. Detta indikerar starkt på att det relationella perspektivet på 

motivationsfaktorer har en påverkan i föreliggande uppsats.  

 

Tidigare forskning har också tagit upp liknande relationella motivationsfaktorer och diskuterat 

deras aktualitet, men faktorerna har varit på ett mer individuellt än organisatoriskt plan i 

exempelvis hur jobbtillfredsställelse i stort påverkat återvändar-antalet (Alverén et al., 2011) 

eller hur gemenskap mellan individerna på arbetsplatsen varit grundande för ett högt 

återvändar-antal (Lundberg et al., 2009). Empirin i föreliggande analysavsnitt visar istället på 

hur den säsongsbetonade organisationen påverkar relationen med individen genom att skapa 

band där studien nu tar steget från interpersonella relationer och istället visar hur förhållandet 

individ-organisation också har en betydande faktor i frågan motivation till att återvända. De 

nämnda motivationsfaktorerna kring tillhörighet, identifikation, bemötande och betydelse 

finner vi nära kopplat begreppet social identitet vilket gör förklaringsmodellen SIT om 

beteende i grupper relevant.  

 

Hur individer är självständiga och redan har med sig förmågor innan de kommer in i 

organisationen kan ha påverkat hur eller till vilken grad de varit mottagliga för olika former 

av påverkan, vilket också avgör motivationsfaktorernas kraft att vara avgörande för individens 

inställning att vilja återvända. Detta i likhet med hur Bolman och Deal (2014) skriver om just 

hur medarbetarens anpassning till maskinerna inte har samma genomslagskraft idag som 

tidigare. Det talar för att ett relationellt perspektiv måste finnas när det kommer till att studera 

motivationsfaktorer hos medarbetare idag och att det också är viktigt att påtala hur individer 

emellan har olika motivationsfaktorer. Exempelvis genom att empirin visar tendenser på att 

om organisationen bidrar till en stark grupptillhörighet fungerar det motiverande när det 

kommer till att vilja återvända. För att organisationen ska kunna stärka arbetsgruppens känsla 

av grupptillhörighet måste därmed en relation mellan individ och organisation finnas som ska 

kunna påverkas positivt. Tendenserna i empirin visar indikation på att en god relation mellan 

individ och organisation har motiverande effekt och starkt påverkar om den ligger på en sådan 

nivå att den enskilda individen känner sig sedd och betydelsefull. Detta är något vi kan se 

tydliga tendenser på genom följande individs svar på enkätens sista fråga: 
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“Jag jobbade bara som extra personal och blev inte riktigt del av en grupp förra säsongen, 

utan jobbade på flera ställen. Men jag fick väldigt bra bemötanden varje gång jag kom till ett 

nytt ställe och tycker om att alla tas emot bra. Egentligen kommer jag tillbaka eftersom att jag 

hade en praktiskt taget garanterad plats, vilket är väldigt skönt att ha”. 

 

”Mycket bra arbetsplats överlag som tar väl hand om sina medarbetare. Världens bästa 

sommarjobb”. 

 

Att känna sig sedd och uppfattas som betydelsefull som motivationsfaktorer kan vi styrka 

genom de höga utfallet kring motivationspåverkan på frågorna om hur individen känt sig 

bemött som återvändare och hur denne påverkas av att få höra hur man som säsongsanställd är 

behövd även kommande säsong.  

 

Det starka utfallet kring sociala faktorers påverkan kan härledas till hur empirin är byggd på 

respondenter i Generation Y och deras tankar och förhållningssätt. Parment (2008) beskriver 

individer i generation Y som “kräsna” som tycker att det är viktigare utvecklas i arbetet, 

erbjudas karriärmöjligheter, skapa breda kontaktnät och få uppskattning för sitt jobb hellre än 

att bara arbeta för sitt leverne. Detta är i enlighet med föreliggande studies höga utfall på 

relationella motivationstermer där dessa visat sig fungera motiverande för individerna att bli 

sedda och behövda, känna tillhörighet och anse sig identifierad med organisationen. Likt i en 

säsongsbetonad turistverksamhet menar Parment (2008) att generation Y trivs i och mer 

informell och föränderlig organisation som är aktivt och tekniskt framstående.  

 

De studerade respondenterna har dock inte visat samma indikation på att uppmärksamhet från 

organisationen perioden mellan säsongerna skulle fungera motiverande för individen. I 

enlighet med det relationella perspektiv som föreliggande uppsats behandlar skulle denna 

uppmärksamhetsfråga ta reda på om relationen var betydande även mellan säsongerna men 

det har det inte visat sig vara. Det relationella förhållningssätt mellan individ-organisation 

beskrivet i föreliggande uppsats ligger genomgående nära begreppet Employer Branding 

vilket då innefattar strategiska investeringar för att attrahera kvalificerade och duktiga 

medarbetare (Wilden et al., 2010), för föreliggande studie då mer specifikt attrahera 
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potentiella återvändare. Återigen blir på så vis det relationella perspektivet viktigt som 

förklaringsmodell för en individs motivationsfaktorer till att återvända.  

 

Figuren nedan visar de viktigaste enkätfrågorna vi har använd oss av i vår analys för den 

första dimensionen. 

 
 

5.1.2 Icke-relationellt 

Empirin visar också att organisationen haft möjlighet att påverka den säsongsanställda 

personalens motivation till att återvända även på ett icke-relationellt plan. De tydligaste 

indikationerna på detta är hur den utbildning organisationen investerat i säsongspersonalen, 

och på det sätt utbildningen fått personalen att känna sig ha rätt kompetens för de aktuella 

arbetsuppgifter de ska utföra, uppgivits ha fungerat motiverande till att vilja återvända. I detta 

avsnitt är det ett icke-relationellt perspektiv som ligger bakom motivationsfaktorerna och det 

är organisationen som har möjlighet att påverka dessa faktorer. Dessa empiriska frågor 

beskriver ett icke-relationellt perspektiv då fokus på faktorerna ligger kring arbetsuppgifterna 

och det monotona och statiska utbytet av arbetskraft och lön mellan individ och organisation.  

 

Dessa empiriska frågor ställda i detta avsnitt är mer fokuserade på individens 

motivationsfaktorer kopplat till individens egna arbetsuppgifter. Vi ser tydliga tendenser i 

föreliggande uppsats empiriska diagram för att känna sig trygg i arbetsuppgifterna och få 

möjlighet till utveckling inom arbetsuppgifterna har fungerat motiverande för att vilja 
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återvända bland den säsongsanställda personalen. Även att känna sig ha rätt kompetens för 

uppgifterna har fungerat motiverande för att vilja återvända. Detta perspektivs tendenser har 

även stärkts genom följande citat ur enkätens sista fråga där individer svarat vad som varit 

deras personliga motivationsfaktorer för att vilja återvända:  

 

”Att jag får utvecklas inom servicebranschen”. 

“En fantastisk arbetsplats där man som ung kan få väldigt mycket ansvar. Känner att jag har 

utvecklats som person efter mina somrar på organisation X”. 

 

Att dessa tre faktorer (trygg i arbetsuppgifterna, möjlighet till utveckling inom 

arbetsuppgifterna och att ha rätt kompetens) ska påverka motivationen i en anställds arbete 

beskriver också Herzberg i sin teori om motivations- och hygienfaktorer. Alla de tre nämnda 

ska fungera som motivationshöjande om de erbjuds den anställda, något vi således kan 

konstatera stämmer för denna fallstudie också. Herzberg beskriver att faktorer relaterade till 

individens arbetsuppgifter är motivationsfaktorer, medan faktorer kopplat till arbetsmiljö är 

hygienfaktorer. Hygienfaktorer kan inte höja motivationen för att de existerar men de leder till 

vantrivsel om de inte existerar och exempel på hygienfaktor är lön. I föreliggande studie har 

ökad lön ju äldre individen blir inte haft samma starka tendens att påverka motivationen att 

återvända, vilket då är i enighet med Herzberg då han anser lön vara en hygienfaktor och inte 

en motivationsfaktor.  

 

Att ökad lön ju äldre individen blir inte är vad som främst motiverar säsongsanställd personal 

skriver också Ladkin (2011) om i sin artikel om turismarbete och även Möller et al. (2014) 

skriver om hur säsongsarbetare har gått från ett mer ekonomiskt motiv till ett mer 

livsstilsorienterat och rent socialt motiv till viljan att säsongsarbeta. På samma sätt visar 

empirin tendenser till att ökad lön inte har samma starka drivkraft för att vilja återvända som 

flera av de andra icke-relationella faktorerna haft som då varit mer kopplat till arbetsuppgifter, 

i enlighet med Herzbergs förklaringsmodell.  

 

Samtidigt är det då istället av stor vikt för föreliggande uppsats att förtydliga hur empirin har 

gett höga utfall för icke-relationella motivationsfaktorer också. Om säsongspersonalen 
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upplever sig ha rätt kompetens för arbetsuppgifterna, genom utbildning känner sig trygg i 

arbetsuppgifterna och även ges utvecklingsmöjligheter relaterat till arbetsuppgifterna har 

denna studies empiri visat det motiverande för säsongspersonalen när det kommer till att vilja 

återvända.  

Figuren nedan visar de viktigaste enkätfrågorna vi har använd oss av i vår analys för den 

andra dimensionen. 

 

 

5.2 Individnivå  

5.2.1 Relationellt perspektiv 

Föreliggande studien visar också stöd för att relationella motivationsfaktorer ur på ett 

individperspektiv fungerat starkt motiverande. I denna dimension av analysmodellen 

redovisas motivationsfaktorer som har ett relationellt perspektiv mellan individ och 

organisation som samtidigt ligger mer på individnivå än på organisatorisk nivå. De handlar 

fortfarande om det relationella perspektivet mellan individ och organisation men dessa är 

faktorer som påverkar individen inifrån när det kommit till att vilja återvända eller inte, 

organisationen har inte samma påverkansmöjlighet som i analysmodellens två övre 

dimensioner.  
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Att respondenterna angivit sig ha trivts bra inom organisationen tidigare säsong och med 

anledning av det motiverats att vilja återvända ser vi i såväl de redovisade diagrammen som i 

följande citat ur enkätens sista fråga: 

 

”Jag återvände för att jag såg en chans till att få ett sommarjobb som jag trivdes bra med och 

jag behöver pengarna det ger”. 

 

Här är begreppet och förklaringsmodellen Employer Branding relevant för analysen. 

Relationen som skapats tidigare säsong har legat till grund för och motiverat den 

säsongsanställda att vilja återvända. En påverkande faktor inom Employer Branding kan vara 

hur organisationen har lyckats med det som Wilden et al. (2010) beskriver som Employer 

Brandings roll i att kommunicera ut den förväntade nyttan en potentiell anställd kan förvänta 

sig att få genom att gå med i företaget. Denna matchning gör att rätt person hamnar på rätt 

plats, trivs och nu vill återvända. Detta har varit grundande för denna dimension av 

analysmodell att skapa motivationsfaktorer för att vilja återvända. Att lägga grunden för 

återvändandet under säsongens gång blir en stor del av arbetet och att bibehålla en god 

relation mellan arbetsgivare och arbetstagare är också viktigt (Reynolds et al., 2004).  

 

Föreliggande uppsats visar också indikation på att säsongspersonal med anledning av sin 

upplevda stolthet vill återvända till den säsongsbetonade turistverksamheten. Att individen 

motiverats till att vilja återvända med anledningen av upplevd stolthet kan förklaras i enlighet 

med Wilden et al. (2010) att personen förknippar anställning i företaget som positivt och det 

har fungerat motiverande i sig. När det kommer till stolthet som drivfaktor beskriver också 

SDT detta på ett relevant sätt som ett självbestämt beteende, ett beteende som kommer inifrån 

och är inre påverkat (Deci & Ryan, 1990; Ryan, 1995; Ryan & Deci, 2000a, 2000b, 2002). 

Om individen förknippar en anställning i organisationen som positiv menar teorin att 

individens beteende styrs av detta och i enlighet med vad vår empiri indikerar fungerar detta 

motiverande för att vilja återvända - allt för att nå den tillfredsställelse som uppstår när 

individen utvecklar sig själv. Här är det viktigt att belysa hur SDT förklarar beteendet att 

återvända som motiverande ur flera olika vinklar. Att en individ har valt att återvända kan 

vara av stolthet och då komma inifrån precis som beskrivits, men exempelvis vilja återvända 
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för att man känner sig uppskattat av kollegor eller drivs av tillhörigheten i gruppen kan också 

förklaras genom denna teori. Om vi tar ett steg till vänster i modellen (se figur 4 om 

självbestämmandeteorin) och går in under yttre påverkan i motivationsfaktorer förklarar 

modellen dessa två sistnämnda motivationsfaktorer närmre. Att känna uppskattning av 

kollegor och tillhörighet i arbetsgruppen är något som påverkas utifrån, en individ kan inte 

känna sig uppskattad eller tillhörighet utan andra människor som påverkar denna känsla. 

Dessa två motivationsfaktorer leder fortfarande till ett självbestämt beteende att vilja 

återvända.  

 

De angivna motivationsfaktorerna i denna dimension fungerar också som en attraktionskraft 

när det kommer till att få ny kompetent personal för att kunna täcka bortfallet inför varje ny 

säsong. Wilden et al. (2010) skriver här i sin artikel om Employer Branding hur en potentiell 

medarbetare utifrån direkt kan observera vissa “egenskaper” i ett arbete så som arbetsplatsen 

läge eller ungefär vilken lön som erbjuds, men för att ta reda på djupare fakta så som vilket 

arbetsklimat som råder eller hur medarbetare behandlas kan den här personen inte observera 

detta utifrån på förhand. Författarna menar att det här kan resultera i att organisationen 

förlorar duktiga kandidater för att personerna inte har kraft nog att ta reda på detta och väljer 

att söka andra jobb. Hur vår empiri på ett relationellt plan ger utfall för stolthet i arbetet som 

motivationsfaktor och att respondenterna angivit detta för att vilja återvända hjälper då 

organisationen i denna transparens utåt och stärker också arbetsgivar-varumärket. Att 

säsongspersonalen genom sin stolthet talar gott om organisationen utåt hjälper potentiella 

medarbetare att deras uppfattningar gällande arbetet faktiskt stämmer överens med de verkliga 

arbetsuppgifterna och de kan matcha sina egna kunskaper och erfarenheter till vad 

organisationen erbjuder. När en anställd anslutit sig till organisationen kan arbetsgivar-

varumärket också fungera som en mekanism för att hjälpa den anställda att identifiera sig med 

arbetsgivaren och göra att den anställda stolt vilket kan leda till högra arbetsmoral (Wilden et 

al., 2010). Detta ger förklaringsmodellen Employer Branding stark relevans när det kommer 

till det relationella perspektivet i motivationsfaktorer. 

 

Det handlar fortfarande om ett relationellt perspektiv på motivationsfaktorerna där de uppstår 

och påverkas av relationen individ-organisation men det är faktorer inifrån individen som 

grundar till beteendet. Föreliggande uppsats visar stöd för att relationella motivationsfaktorer 
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ur ett individuellt perspektiv också påverkar motivationen att vilja återvända till den 

säsongsbetonade turistverksamheten. Ytterligare ett tydligt bevis för att detta har starka 

indikatorer som perspektiv är följande citat ur sista frågan i enkäten: 

 

“Jag vill se hur långt jag kan gå i deras karriärs stege”. 

 

Vi ser att det finns drivande faktorer som kommer inifrån respondenten men som samtidigt 

påverkas av och kräver en relation individ-organisation.  

 

Figuren nedan visar de viktigaste enkätfrågorna vi har använt oss av i vår analys för den tredje 

dimensionen. 

 

 
 

5.2.2 Icke-relationellt perspektiv  

Den föreliggande studien visar på att det icke-relationella synsättet har haft påverkan på 

återvändarnas motivation till att vilja återvända en ytterligare säsong. Icke-relationellt 

perspektiv beskriver den situation där arbetstagaren och arbetsgivaren har ett monotont utbyte 

av arbetskraft och lön. Det finns flera av respondenterna som under den öppna frågan angett 

att lönen eller svårigheten till att få andra jobb har varit motiverande för att vilja återvända.  
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“Jag var garanterad jobb och behöver pengar”. 

”För att det är ett garanterat sommarjobb om du redan har jobbat där en säsong”. 

”Jag återvänder för att det är svårt att få jobb och eftersom jag redan jobbat på organisation 

X tidigare år vet jag att jag blir antagen även detta år”. 

 

Föreliggande studies empiri visar viss indikation för detta och perspektiven beskrivs som att 

individen har fokus på arbetsuppgifterna och inte visar intresse för omgivningen eller något 

relationellt intresse. Empirin visar tydliga tendenser för att få utvecklas i sina egna 

arbetsuppgifter, känna sig bra på sitt eget jobb och även till viss del kunna få använda sin fulla 

potential har fungerat motiverande för säsongspersonalen för att vilja återvända kommande 

säsong. Det som ur ett icke-relationellt och individuellt perspektiv inte har angivits 

motiverande i samma grad är den beräknade timlönen. Genom den redovisade empirin syns 

tydliga tendenser för att motivationsfaktorer ur ett icke-relationellt perspektiv mellan individ 

och organisation har påverkat respondenternas motivation positivt till att vilja återvända.  

 

Detta gör att den tilltänkta förklaringsmodellen för perspektivet Maslows behovspyramid 

fortfarande är relevant för att förklara utfallet i empirin. Empirin visar att respondenter som 

känner sig bra på sitt jobb, tycker sig kunna använda sin fulla potential och får utvecklas i 

arbetsuppgifterna finner detta motiverande för att nästa år vilja återvända till organisationen. 

Maslows behovspyramid har ett individ-fokus och inte samma fokus på relationen. Pyramiden 

beskriver att en anställd bara bidrar med arbete i gengäld för att tillfredsställa sina egna behov 

och det är en liknelse vi ser med vår empiri, som är redovisad och analyseras under denna 

dimension av analysmodellen. Exempelvis att säsongspersonalen drivs av olika behov och har 

ett fokus på arbetsuppgiften ur individperspektiv genom alla pyramidens fem steg. Även när 

det kommer till ”behovet av gemenskap och kärlek” handlar det om individens perspektiv och 

modellen tar inte upp relationen individ-organisation som föreliggande studie behandlar. 

 

Att lön inte angivits motiverande när det kommer till att vilja återvända eller inte, kan 

fortfarande förklaras genom Maslows behovspyramid. Detta eftersom det i empirin frågas om 

den beräknade timlönen i sig fungerat motiverande. Skulle frågan varit ställd för att undersöka 
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pyramidens relevans annorlunda skulle frågan ställts för att be respondenten svara på om de 

hade kunnat tänka sig arbetat helt utan lön eller utan annan ersättning och då hade utfallet 

med stor sannolikhet blivit mer i linje med Maslows behovspyramid.  

 

Föreliggande studies empiri visar tendenser på att icke-relationellt perspektiv på 

motivationsfaktorer också fungerat som drivfaktor när det kommer till att vilja återvända till 

denna säsongsbetonade turistverksamhet eller inte.  

 

Figuren nedan visar de viktigaste enkätfrågorna vi har använt oss av i vår analys för den 

fjärde dimensionen. 

 

 

 

6. Slutsats 
I följande avsnitt presenteras och diskuteras föreliggande studies slutsats, även studiens 

forskningsfrågor och syfte kommer att besvaras. Vidare redogörs den teoretiska 

bidragen, praktiska bidragen och avslutningsvis förslag till vidare forskning.  

 

Syftet med denna studie var att identifiera grundläggande faktorer och förklara de drivkrafter 

som finns för att vilja återvända till säsongsbetonad turistverksamhet. Vi valde ut flertalet 
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grundläggande motivationsfaktorer baserat på vår teoretiska referensram för att undersöka 

deras relevans och delade då in dessa i fyra olika dimensioner. Detta för att skapa förståelse 

för vad som får individer att vilja återvända till säsongsbetonad turistverksamhet. Slutsatsen 

för studien är att alla fyra dimensioner i vår analysmodell visat tendenser för att ha fungerat 

motiverande för att vilja återvända till säsongsbetonad turistverksamhet.  

 

Tidigare forskning inom området motivationsfaktorer för säsongsarbete som vi har gått 

igenom har alla redovisat individuella motivationsfaktorer som drivande. Dessa studier har 

endast haft en individfokus och undersökt vad individer motiveras av vilket visat sig vara ett 

statiskt monotont utbyte. Även mer relationella perspektiv på motivationsfaktorer likt känslan 

av grupptillhörighet har redovisats motiverande för att återvända till säsongsbetonad 

turistverksamhet har framkommit bland de tidigare studier som vi har nämnt. Till skillnad 

från denna studie har de tidigare studierna haft ett relationellt perspektiv med fokus inom 

arbetsgruppen och mellan individerna men inte mellan individ och organisation som 

föreliggande studie nu har. I denna studie har även undersökts hur relationen individ-

organisation påverkar och vad för typer av motivationsfaktorer detta öppnar upp för. 

Föreliggande studie har visat att genom utveckling av relationen mellan individ-organisation 

skapar detta band som motiverar säsongspersonal till att vilja återvända. Även om detta är ett 

relationellt perspektiv som redovisats motiverande för viljan att återvända är det viktigt att 

belysa hur alla fyra redovisade dimensioner visat tydliga tendenser för att fungera 

motiverande. I studien uppmärksammas också att en individ kan motiveras av olika 

motivationsfaktorer ur flera dimensioner. Vi ville undersöka om traditionella 

motivationsteorier behövde kompletteras med ett mer relationellt perspektiv för att kunna 

förklara vad som motiverar säsongsanställd personal att återvända. Detta med utgångspunkt i 

att vi ville se om motivationsteorierna kunde moderniseras för att förklara hur generation Y 

resonerade i frågan och vad som faktiskt motiverade dem.  

 

6.1 Organisationsnivå  

6.1.1 Relationellt 

Föreliggande studie redovisar att ett relationellt perspektiv på motivationsfaktorer finns inom 

organisationen och att dessa fungerat motiverande. Vi ser genom utfallet hur organisationens 

bidrag till en stark grupptillhörighet och genom att säsongspersonalen identifierar sig med 
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organisationen har detta fungerat motiverande för att vilja återvända till kommande säsong. 

Organisationen kan också enligt vår studie påverka individens motivation att återvända genom 

på vilket sätt de bemöter individer som återvändare. Föreliggande studie redovisar hur en 

säsongspersonal som uppfattar sig bli positivt bemött i sin roll som återvändare och tydligt får 

intrycket av att denne är behövd nästa säsong finner detta som en motiverande faktor för att 

vilja återvända kommande säsong. Vi har således redovisat för att ett mer relationellt 

perspektiv mellan individ och organisation fungerar motiverande när det kommer till att vilja 

återvända till säsongsbetonad turistverksamhet.  

 

Att ett så pass starkt relationellt perspektiv på motivationsfaktorer angivits motiverande tror vi 

kan förklaras av den säsongsbetonade turistverksamheten i sitt dagliga arbete arbetar så 

medvetet med kundrelationen. En säsongsbetonad turistverksamhet har en viss tidsperiod på 

sig att göra ett bra jobb och på så sätt marknadsföra sig för att locka kunder även kommande 

säsong. Arbetet ut mot gästen i att skapa en relation verkar spegla av sig även inåt i 

organisationen och i personalpolitiken. Att ge en gäst en bra upplevelse grundar för att gästen 

ska vilja återvända. Liknande tänk syns också mot säsongspersonalen, även om det inte verkar 

vara lika tydligt uttalat. Föreliggande uppsats visar starka tendenser för att den goda 

arbetsmiljön, såväl fysiska som psykosociala, bidrar till att individerna vill återvända.  

 

6.1.2 Icke-relationellt  

När det kommer till ett mer icke-relationellt perspektiv på motivationsfaktorer mellan 

individen och organisationen är det två faktorer som är starkare bland de totalt fyra faktorerna 

vi undersökt. Föreliggande studie redovisar att när individen känner sig ha rätt kompetens för 

de arbetsuppgifter denne ska utföra fungerar detta motiverande för att vilja återvända. Detta 

tillsammans med att om individen känner att den utbildning denne fått via organisationen 

gjort individen trygg i arbetsuppgifterna fungerar det också motiverande för att vilja 

återvända. Vi redovisar således tydliga tendenser för att organisationen kan påverka individen 

att vilja återvända även på ett mer icke-relationellt plan. Empirin visar också goda utfall i att 

utvecklingsmöjligheter fungerat motiverande medan ökad lön ju äldre individen blir inte har 

visat samma tydliga tendenser för att fungera motiverande för viljan att återvända.  
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Vi tror även här att organisationens form och arbetssätt präglat denna icke-relationella nivå av 

motivationsfaktorer och speglas av hur organisationen arbetar med sin personal. I en 

turistverksamhet som den vi undersökt är rutiner, regler, säkerhet och utbildning viktig och 

det syns även i hur de behandlar sin personal. Organisationen ser personalen som sitt verktyg 

utåt i gästbemötandet och detta verktyg ska därför vara det bästa möjliga för att leverera en så 

bra tjänst som möjligt. Som nämnt gör upplevd trygghet och kompetens hos personalen också 

en bra leverans av tjänsten.  

 

Nedan redovisas en tabell på de motivationsfaktorer organisationen kan påverka som gav 

tydliga tendenser för att fungera som motivationshöjande hos respondenterna. 

Respondenterna har svarat vad som fungerat mest motiverande för att vilja återvända och 

tabellen visar sammanslagen procent av svaren ”stämmer bra och stämmer mycket bra”. 
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6.2 Individnivå  

6.2.1 Relationellt 

Föreliggande studie redovisar även att ett relationellt perspektiv på motivationsfaktorer finns 

hos respondenterna och att respondenterna funnit dessa som motivationsfaktorer när det 

handlar om att vilja återvända eller inte. Vi skiljer således på de relationella 

motivationsfaktorerna sett från organisationens sida och individens sida, då vi på individens 

sida behandlar motivationsfaktorer organisationen inte kan påverka på samma sätt. Tydliga 

tendenser är exempelvis om individen känner sig uppskattad bland kollegor har detta visat sig 

fungera motiverande för att vilja återvända. Alltså en motivationsfaktor organisationen inte 

kan påverka i samma grad men den är fortfarande relationell. Ytterligare redovisad 

motivationsfaktor respondenterna angivit som motiverande är att när individen känner sig 

stolt att jobba i organisationen fungerar denna stolthet som en motivationsfaktor för att vilja 

återvända kommande säsong. Tillsammans med känslan av tillhörighet i gruppen och att 

respondenten trivts så bra förra säsongen har dessa också fungerat motiverande för att vilja 

återvända.  

 

Det blir tydligt hur gruppen fungerat som en motivationsfaktor för respondenterna och på 

vilket sätt respondenten upplevt sig själv i arbetsgruppen. På så sätt har en väl fungerande 

arbetsgrupp såväl ut mot gästen som kollegor emellan fungerat motiverande för att vilja 

återvända. Vi tror här att arbetet i grupp i kombination med arbetet ut mot gästen kan vara det 

som attraherar individer till arbetsplatser likt dessa. Är det så att individerna tycker om dessa 

arbetsuppgifter och arbetsförhållanden drivs de till att återvända. I empirin ser vi starka 

tendenser för att upplevd stolthet, gruppkänsla och tidigare hög trivsel motiverar för 

återvändande och detta blir tydligt ur individens perspektiv. Empirin visar också att det finns 

önskan om att återkomma flera år och klättra internt vilket vi tycker tyder på att det råder en 

god relation mellan individ och organisation.  

 

6.2.2 Icke-relationellt 

Det här är ett perspektiv som de traditionella motivationsfaktorerna har som utgångspunkt. Att 

en individ inte har något relationellt förhållningssätt till sin organisation eller vice versa utan 

att en individ arbetar för lön eller annan ersättning och organisationer endast är intresserad av 



 

56 
 

det arbete individen kan prestera för organisationen. Föreliggande studie har alltså visat att 

även denna dimension av motivationsfaktorer har angivits fungera motiverande för att vilja 

återvända bland de svarande respondenterna. Arbetsuppgiftsrelaterade motivationsfaktorer 

som att individen känner att denne är bra på sitt jobb och att individen får utvecklas i sina 

arbetsuppgifter har angivits som motiverande drivfaktorer när det kommer till viljan att 

återvända. Det har även angivits att eftersom individen tycker sig kunna använda sin fulla 

potential i arbetet har det fungerat motiverande för att vilja återvända. Den enda 

motivationsfaktorn i denna dimension som inte visat lika tydliga tendenser för att fungera 

motiverande är att det är den beräknade timlönen som motiverat respondenterna att vilja 

återvända.  

 

Nedan redovisas en tabell på de motivationsfaktorer som gav tydliga tendenser för att fungera 

som motivationshöjande sett från individens synvinkel, då vi som tidigare nämnt ur 

individens synvinkel behandlar motivationsfaktorer organisationen inte kan påverka i samma 

grad. Respondenterna har svarat vad som fungerat mest motiverande för att vilja återvända 

och tabellen visar sammanslagen procent av svaren ”stämmer bra och stämmer mycket bra”. 
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Som tidigare nämnt finns det alltid individer med olika motivationsfaktorer och här har vi i 

vår empiri och föreliggande uppsats uppmärksammat individer som inte angivit något 

relationellt perspektiv på sina motivationsfaktorer för arbetet. Vi har respondenter som svarat 

att de bara arbetar för pengar och inte kunnat hitta något annat jobb. Genom föreliggande 

studie kan vi inte koppla arbetsprestation till motivationsfaktorer men av det vi förstått av 

tidigare studier menar forskare att för att få en individ att prestera ännu lite bättre är det de 

relationella motivationsfaktorerna man ska arbeta med. Att en chef ska vara mer utav en 

ledare och i enlighet med HRM få individen att vilja bidra, inte tvinga individen till att bidra. 

Vi menar ändå att för att dessa individer ska ha fått erbjudandet att återvända har de absolut 

gjort ett bra jobb tidigare säsonger och kommer prestera bra även kommande säsong. Som 

sagt gäller det här att arbeta utefter varje unik individs enskilda motivationsfaktorer för att 

produkten eller tjänsten ska levereras på ett så bra sätt som möjligt. Vi tror absolut att 

individer med dessa icke-relationella motivationsfaktorerna trivs och gör ett bra jobb inom 

säsongsbetonad turistverksamhet och vill återvända med sina egna motivationsfaktorer som 

anledning. 

 

Det visar sig därmed även i vår empiri och vi inte kan fastställa att vissa motivationsfaktorer 

gäller för alla respondenter utan empirin visar tydligt hur respondenter finns representerande 

under varje svarsalternativ mellan ett till fem på majoriteten av våra frågor. Empirins staplar 

visar då vilka som är de drivande motivationsfaktorerna för majoriteten av våra respondenter. 

Samtidigt blir det viktigt att här ändå föra en diskussion om hur föreliggande studies 

problemdiskussion har förts relevant i relation till utfallet. Det har tydligt framgått att det 

funnits såväl relationella som icke-relationella motivationsfaktorer både ur ett individuellt 

perspektiv men också ur ett organisatoriskt påverkningsbart perspektiv. När det kommer till 

föreliggandes studies slutsats är det viktigt att klarlägga hur studiens forskningsfrågor blir 

besvarade ovan. Vi har tydliggjort för vilka motivationsfaktorer organisationen kan påverka 

och dess utfall, samt vad individen själv redovisat upplevt motiverande i valet att vilja 

återvända till säsongsbetonad turistverksamhet.   

 

Vi vill därför trycka på att materialet i föreliggande studie stärker våra tankar i att 

motivationsfaktorer relaterat till arbete idag bör innefatta såväl ett relationellt- som icke-
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relationellt perspektiv för att förklara vad som egentligen motiverar individer till arbete. 

Empirins utfall har visat stöd för traditionella motivationsfaktorers relevans i frågan men de 

kompletterande teorier vi redovisat har också hjälpt till att förklara en annan dimension av 

drivkrafterna. Konsekvensen av föreliggande studies slutsats är att vi tydligt har 

uppmärksammat individers olika motivationsfaktorer och att detta då blir något de 

säsongsbetonade turistverksamheterna bör förhålla sig till. För att kunna återfå personal till 

säsongsbetonad turistverksamhet blir det i enlighet med studiens resultat viktigt att veta om 

denna skillnad i motivationsfaktorer och jobba mer individuellt utefter dessa. Att ge individen 

en möjlighet att faktiskt få förklara vad som motiverar denna att prestera och då möjliggöra 

detta för individen. Om det så är de relationella motivationsfaktorerna motiverar 

säsongsanställda i likhet med föreliggande studies utfall bör det skapas relationsband mellan 

individ och organisation redan under pågående säsong för att motivationen till att vilja 

återvända ska finnas där när det är dags att söka till kommande säsong. Värnas det inte om 

denna relation mister organisationen sannolikt de individerna med tydligare relationella 

motivationsfaktorer. Likväl om det visar sig vara mer icke-relationella motivationsfaktorer 

som motiverar den arbetsgrupp organisationen vill återfå kommande säsong får 

organisationen på så sätt arbeta utefter detta, också viktigt att i linje med föreliggande uppsats 

påpeka hur motivationsfaktorer är individuella och därför kan skilja sig mellan individer i 

samma arbetsgrupp. 

 
6.3 Teoretiskt bidrag  
Studiens teoretiska bidrag är att skapa större förståelse för individers drivkrafter när det 

kommer till att vilja återvända för ytterligare en säsong i säsongsbetonad turistverksamhet. 

Föreliggande studie, till skillnad från tidigare studier inom området vi tittat på, bidrar nu med 

ett annat perspektiv som de tidigare studierna inte har haft i och med att vi öppnade upp för att 

det kunde finnas ett behov för kompletterande förklaringsmodeller för att förstå sig på frågan. 

Uppsatsens teoretiska bidrag är att det finns tydliga tendenser som indikerar på att 

traditionella motivationsfaktorer kan behöva kompletteras med av de fyra dimensioner 

föreliggande studie undersökt. De individuella drivkrafterna blir viktiga när organisationer ska 

arbeta med att motivera säsongsanställd personal att vilja återvända men är minst lika viktiga 

för att kunna säkerställa vilka resurser organisationerna kan använda för att motivera 

säsongsanställd personal att återvända. Uppsatsen har också klargjort för några drivfaktorer, 
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sett ur organisationernas perspektiv, som fungerat motiverande för att vilja återvända till nästa 

säsong.  

      

6.4 Praktiskt bidrag  
Studien som utförts är relevant för turistverksamheter med återkommande säsongspersonal. 

Att återfå sedan tidigare utbildad personal är av ekonomisk fördel då det som tidigare nämnts 

sparar på exempelvis introduktionskostnader och utbildningskostnader. Att återfå personal 

från tidigare säsonger är också en fördel om det är individer som presterat bra tidigare 

säsonger och visat sig vara duktiga på sina uppgifter vilket ger positiva effekter i alla led ändå 

ut till kunden eller gästen.  

 

Studien visar på vad som fungerat motiverande för individen att vilja återvända och 

om organisationerna arbetar utefter dessa faktorer kan det öppna upp för att möjligheterna till 

högt återvändar-antal ökar. I föreliggande studie har resonerats kring att empirin visat oss hur 

individer är olika och har olika drivfaktorer men samtidigt har vi redovisat för mönster bland 

den grupp vi valt att samla in vår empiri på. Studien visar därmed på vad som fungerat 

motiverande för individen att vilja återvända, om än efter de mönster vi hittat, samt hur 

organisationerna bör arbeta för att återfå säsongspersonal baserat på vad de individer vi 

undersökt upplevt ökad deras motivation för att vilja återvända. 

 

6.5 Förslag till vidare forskning  
När det kommer till vidare forskning har vi under processens gång tänkt på att vi blir 

begränsade till vad våra respondenter svarat i och med den enkätmetod vi använt. Att vi valt 

ut individer som tackat “Ja” till att återvända för ytterligare en säsong fick vi därmed en grupp 

individer som var positivt inställda till såväl arbetet i sig som till själva arbetsplatsen. Vi 

menar fortfarande att detta var det bästa tillvägagångssättet för att svara på våra 

forskningsfrågor men för förslag till vidare forskning anser vi att det kunde varit intressant att 

även involvera de individer som valt att tacka nej till förfrågan om att återvända, för att ta 

med deras tankar och åsikter kring vad som motiverar.  

 

Vi tänker oss att vidare forskning inom detta område också skulle kunna vara att göra en helt 

motsatt studie. Att fokusera på individer som valt att inte återvända och ta reda på deras 
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faktorer för att inte återvända. Något som kan vara minst lika viktigt för att ta reda på 

individers motivationsfaktorer till säsongsbetonad turistverksamhet.  
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Bilaga 3 - Följebrev  		

 
Följebrev:  

Hej, 

Vi är två studenter från Högskolan i Skövde som läser vårt tredje och sista år på programmet 

“Personal, organisation och ledarskap” och under våren arbetar vi med vårt examensarbete. Vi 

har riktat in oss på säsongsbetonad turistverksamhet och vi vill ta reda på vad som gör att 

säsongsanställda bestämmer sig för att återvända och jobba ytterligare en säsong. För att ta 

reda på detta har vi nu valt att skicka ut denna enkät till er personer som valt att återkomma 

till organisation X säsongen 2016 och den här enkäten är till för att kunna hitta gemensamma 

faktorer hos er återvändare varför ni valt att återvända till säsongen 2016. 

OBS! Läs instruktionerna noggrant innan du påbörjar de olika delarna för du ska svara utifrån 

olika perspektiv under respektive del. 

Du har valts ut som uppgiftslämnare eftersom du har varit säsongsanställd i organisation X 

tidigare och nu beslutat dig för att söka tillbaka till säsongen 2016. Du passar därmed in i den 

grupp vi vill undersöka. Du garanteras full anonymitet. Vi har ingen möjlighet att koppla ditt 

namn till det som du svarat. 

Du kommer att få 10 dagar på dig att slutföra enkäten (4 april – 14 april). Vi ser dock att du 

gör enkäten så fort du kan och har möjlighet till det. Enkäten beräknas ta cirka 10 minuter. 

 

Vi hoppas att du vill hjälpa oss att förbättra vår möjlighet att hitta svar genom att svara på det 

här frågeformuläret. 

På förhand, ett stort tack för hjälpen! 

Med vänlig hälsning, 

Fredrik Löfgren och Leila Gabarli, 

Studenter vid Högskolan i Skövde 
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Bilaga 4 - Enkät 
Enkät: 

Avsnitt 1 

1. Kön:  

(Man/Kvinna) 

 

2. Födelseår:  

(Tidigare än 1985, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 

1997, 1999, 2000, 2001, tidigare än 2001)  

 

3. Vad fick dig att söka till organisationen för första gången?  

(Såg annonsen/reklamen, blev tipsad av bekanta, jag letade upp ansökningsformuläret själv, 

övrigt)  

 

4. Hur många säsonger har du jobbat?  

(1, 2, 3, om du arbetat fler än 3 säsonger, fyll i antalet under “övrigt”) 

 

5. På ett ungefär hur många km har du i avstånd hemifrån till organisationen?  

(0-10 km, 10-20 km, 20-30 km, har du mer än 30 km till organisation X, skriv i antalet km 

under "övrigt") 

 

Avsnitt 2  

6. Jag tyckte att det var enkelt för mig att skicka iväg en åter-ansökan via webbformuläret. 

Stämmer inte alls     1      2      3     4     5    Stämmer mycket bra 

 

7. Jag vill återvända för att organisationen ger mig utvecklingsmöjligheter i mina 

arbetsuppgifter.  

Stämmer inte alls     1      2      3     4     5    Stämmer mycket bra 
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8. Jag vill återvända till organisationen för att den utbildning jag har fått via organisationen 

gör mig trygg i arbetsuppgifter jag utför.  

Stämmer inte alls     1      2      3     4     5    Stämmer mycket bra 

 

9. Jag vill återvända till organisationen eftersom organisationen erbjuder mig mer lön ju äldre 

jag blir.  

Stämmer inte alls     1      2      3     4     5    Stämmer mycket bra 

 

10. Jag vill återvända till organisationen eftersom jag känner att jag har rätt kompetens för 

arbetsuppgifter jag ska utföra.  

Stämmer inte alls     1      2      3     4     5    Stämmer mycket bra 

 

11. Jag vill återvända till organisationen eftersom jag känner att organisationen har bidragit 

till en stark grupptillhörighet i min arbetsgrupp.  

Stämmer inte alls     1      2      3     4     5    Stämmer mycket bra 

 

12. Jag vill återvända och bidra även kommande säsong eftersom jag identifierar mig som en i 

organisationen.  

Stämmer inte alls     1      2      3     4     5    Stämmer mycket bra 

 

 

13. Jag vill återvända till organisationen eftersom jag känner att organisationen bemöter/ser på 

mig positivt som återvändare.  

Stämmer inte alls     1      2      3     4     5    Stämmer mycket bra 

 

14. Jag kände mig motiverad till att återvända till organisationen för att organisationen har 

uppmärksammat mig perioden mellan säsongerna (sept-jan). 

Stämmer inte alls     1      2      3     4     5    Stämmer mycket bra 
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15. Jag vill återvända för att organisationen har varit tydliga med att jag är behövd även nästa 

säsong.  

Stämmer inte alls     1      2      3     4     5    Stämmer mycket bra 

 

Avsnitt 3 

16. Jag kände mig motiverad till att återvända till organisationen på grund av min beräknade 

timlön.  

Stämmer inte alls     1      2      3     4     5    Stämmer mycket bra 

 

17. Jag vill återvända till organisationen eftersom jag tycker att jag kan använda min fulla 

potential när det kommer till arbetet.  

Stämmer inte alls     1      2      3     4     5    Stämmer mycket bra 

 

18. Jag vill återvända till organisationen eftersom jag känner att jag är bra på mitt jobb.  

Stämmer inte alls     1      2      3     4     5    Stämmer mycket bra 

 

19. Jag vill återvända till organisationen eftersom jag känner att jag får utvecklas i mina 

arbetsuppgifter. 

Stämmer inte alls     1      2      3     4     5    Stämmer mycket bra 

 

20. Jag vill återvända till organisationen eftersom jag känner mig stolt att jobba där.  

Stämmer inte alls     1      2      3     4     5    Stämmer mycket bra 

 

21. Jag vill återvända till organisationen för att jag känner mig uppskattad av mina kollegor. 

Stämmer inte alls     1      2      3     4     5    Stämmer mycket bra 

 



 

71 
 

22. Jag kände mig motiverad till att återvända för jag tycker om känslan av tillhörighet i min 

arbetsgrupp.  

Stämmer inte alls     1      2      3     4     5    Stämmer mycket bra 

 

23. Jag kände mig motiverad till att återvända till organisationen på grund av att jag trivdes så 

bra tidigare säsong.  

Stämmer inte alls     1      2      3     4     5    Stämmer mycket bra 

 

Avsnitt 4 

24. Om du känner att du inte riktigt fått svara på varför du återvänt till säsongen 2016, 

vänligen skriv in din egna motiverande återvändar-faktor på raden nedan.  

(Nej, jag är nöjd med de svar jag lämnat tidigare, övrigt) 

 

 


