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SAMMANFATTNING 

 
Syftet med denna uppsats var att undersöka arbetstillfredsställelsen bland säljare på ett 
detaljhandelsföretag. Undersökningen utgick ifrån vad i arbetet som gör att säljarna trivs och 
vad som minskar arbetstillfredsställelsen. Vidare undersöktes avdelningschefernas synpunkter på 
arbetstillfredsställelsen hos säljare och huruvida säljarnas motivationsbehov tillgodoses på 
arbetsplatsen. Den teoretiska utgångspunkten för den kvantitativa studien var Herzbergs 
tvåfaktorteori (1993) och Hackman & Oldhams Job characteristics model (1980). Dessa teorier 
låg till grund för två enkäter, en till säljare och en till avdelningschefer. Maslows behovshierarki 
(1987) har även använts för att tydligare beskriva motivationsbehovet. Resultaten visar att 
variation, ansvar och relationen med kollegor, överordnade och kunder bidrog till ökad 
arbetstillfredsställelse. Det som främst minskade upplevelsen av arbetstillfredsställelse hos säljarna 
var lönen, den fysiska arbetsmiljön och överbelastning i form av till exempel stress, för stor 
arbetsmängd och brist på personal. För att säljarnas motivationsbehov bättre ska tillgodoses bör 
möjligheterna till utveckling ökas på företaget.   
 
Nyckelord: arbetstillfredsställelse, arbetsmotivation, arbetspsykologi, organisationspsykologi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
ABSTRACT 

 
The purpose with this study was to examine job satisfaction among salespersons at a retail 
company. The study omitted from what make salespersons satisfied as well as dissatisfied with 
their work situation. Also the heads of the department views of the satisfaction among the 
salespersons were studied and how the need of motivation among salespersons is satisfied. The 
theoretical point of departure of this quantitative study was Herzberg’s two-factor theory 
(1993) and Hackman & Oldhams Job characteristics model (1980). These theories laid the 
bases for two questionnaires, one for salespersons and one for the heads of the department. 
Maslow’s need hierarchy (1987) has also been used to describe the need of motivation more 
clearly. The results showed that variation, responsibility and the relations with collegues, 
supervision, and customers contributed to increased job satisfaction. What foremost decreased 
the experience of job satisfaction among salespersons was the salary, the physical work 
environment and overload in terms of, for example stress, to much work, and shortage of staff. 
The possibilities for development for the salespersons should be increased in the company to 
make the need of motivation better satisfied among salespersons. 
 
Keywords: job satisfaction, work motivation, work psychology, organization psychology. 
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INLEDNING 
 
Dagens detaljhandelsföretag har fått större konkurrens och därmed ökande krav på effektivitet 
och lönsamhet. Företagen ställs inför att bättre ta tillvara på personalens tid, resurser och 
kompetens för att möta konkurrensen. Öppettiderna har även under de senaste åren ökat 
successivt vilket påverkat personalens arbetssituation. Arbetet inom detaljhandeln ställer krav på 
flexibilitet, det ska finnas personal som kan täcka upp butikens öppettider, möta arbetstoppar 
och frånvaro. Ofta innebär detta oregelbunden och obekväm arbetstid som kan medföra 
svårigheter att kombinera arbete och familj. I och med de ökande effektivitetskraven har 
mycket inom i detaljhandelsföretagen ändrats vilket föranleder följande fråga; hur är 
arbetstillfredsställelsen bland detaljhandelsanställda idag?  
 
Intresset för arbetstillfredsställelse har egentligen sin bakgrund i intresset att få människor mer 
intresserade av sitt arbete, så att de presterar mer. Under senare år har intresset kompletterats 
med synen att ett arbete som människor trivs med och som ger dem möjlighet att utvecklas har 
ett egenvärde hos den arbetande. Tidigare levde människor under mer osäkra materiella 
förhållanden och arbetade i första hand för att få mat på bordet (Theandersson, 2000). Välfärd 
och trygghet värderades högt och var inte en lika stor självklarhet som de unga idag har vuxit 
upp med. Arbetet ses idag som en del i den egna utvecklingen och förknippas med mycket fler 
saker än pengar för mat. Företagen har idag många fler möjligheter att motivera sina anställda, 
till exempel att satsa på en bättre företagskultur genom uppmuntran, större utmaningar, mer 
kommunikation och feedback vilket är att ta tillvara de anställda (Theandersson, 2000). 
 
Betydelsen av att ha medarbetare med hög arbetstillfredsställelse har till största del diskuterats i 
samband med produktivitet (Rubenowitz, 2004). Sambandet hög arbetstillfredsställelse och hög 
produktivitet har varit ett stort intresse inom forskningen. Arbetstillfredsställelse är inte helt 
enkelt att mäta och inkluderar många olika faktorer medan arbetsproduktivitet kan mätas 
specifikt (Kaufmann & Kaufmann, 2005). Enligt Judge et al refererad av Kaufmann & 
Kaufmann (2005) kan inte något specifikt jämföras med något generellt, båda måste befinna sig 
på samma nivå. Även om tillfredsställda medarbetare inte ger ett påvisbart samband med 
produktiviteten så finns det många positiva effekter som exempelvis minskad 
personalomsättning, bättre livssituation, hälsa, samarbete och ansvarstagande. 
 
I studier (Höög, 1985; Furåker, 2002) av arbetstillfredsställelse rapporteras att majoriteten av 
arbetare är tillfredsställda med sitt arbete. Siffran på antalet tillfredsställda ligger mellan 70-80 % 
medan resterande menas vara missnöjda med sitt arbete. Anledningen till att en så hög andel 
skattar sig som tillfredsställda (Furåker, 2002) kan ha att göra med att människor anpassar 
mycket av sitt liv till arbetssituationen. En människa kan ha anpassat sin bostad, dagliga rutiner, 
fritidsaktiviteter och sitt sociala umgänge utifrån arbetet. Vid en vägning av för- och nackdelar 
finns det mycket som väger för arbetet. Har en arbetare arbetat på samma arbetsplats i 40 år 
och hävdar att arbetet är otillfredsställande kan det innebära att medge att hela livssituationen är 
otillfredsställande. 
 
Om inte arbetsorganisationen överensstämmer med individers behov kan inte individernas 
potentiella resurser utvecklas och leda till ett positivt arbetsengagemang enligt Argyris 
fusionsteori (refererad av Rubenowitz, 2004). Känner sig individen maktlös när det gäller att 
tillgodose sina behov av uppskattning och maximal utveckling ses arbetet så småningom endast 
som ett indirekt medel att nå behovstillfredsställelse. Lön och andra förmåner i arbetet 
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blir ett medel för att tillfredsställa väsentliga behov utanför arbetsplatsen som till exempel en 
meningsfull fritid. 
 
En annan orsak till att organisationen bör beakta anställdas behov är att det kan uppstå 
dissonans mellan individen och organisationen enligt Festingers dissonansteori (refererad av von 
Haller Gilmer, 1971). Om en individ upplever dissonans mellan sina behov och en situation 
som denne befinner sig i, försöker individen göra någonting som minskar dissonansen. 
Individen kan ändra sin uppfattning eller attityd för att få denna mer i linje med den egna 
rollen. Denna psykologiska obekvämlighet gör att individen försöker finna ”orsaker” till att få 
balans och överensstämmelse mellan sin uppfattning och verkligheten.  

Motivation 

 
Motivation har studerats under många år men någon entydig definition är svår att hitta. 
Orsaken till detta är enligt Pinder (1984) att det finns många definitioner och olika aspekter av 
motivation. Det beror även på många olika filosofiska orienteringar om människans natur och 
vad som är känt om hennes beteende. Beroende på om människors motivation ses utifrån ett 
strikt fysiskt perspektiv, målorienterat, eller som en rationell varelses handlingar blir 
definitionerna olika. 
 
Termen ”motivation” kommer ursprungligen från det latinska ordet movere som betyder ”att 
röra sig” (Porter, 2003). Det finns tre gemensamma nämnare hos fenomenet motivation:  

 
                        1. vad som driver mänskligt beteende, 
 2. vad som styr eller leder beteendet i en viss riktning och 
  3. hur detta beteende bibehålls. 

 
Var och en av dessa tre komponenter (Porter, 2003) representerar en viktig faktor i förståelsen 
av mänskligt beteende i arbetet. Den första komponenten visar på starka krafter inom individer 
som driver dem till att bete sig på vissa sätt och de omgivningskrafter som ofta startar dessa 
drifter. Den andra komponenten visar att individers beteende är riktat mot något, målorienterat 
beteende. Den tredje komponenten visar att krafter inom individen och i dess omgivning ger 
feedback till individen att antingen förstärka intensiteten av individens drifter och riktningen av 
individens energi eller avråda individen från sättet att handla och omdirigera individens 
ansträngningar. 
 
En summering av definitionen motivation, enligt Jones refererad av Lawler (1994), är att 
motivation handlar om: ”hur beteende startas, drivs, bibehålls, dirigeras, stoppas, och vilken 
sorts subjektiv reaktion som finns pågående inom organismen medan allt detta pågår” (s. 3). 
 
Studierna om motivation (Lawler, 1994) inom psykologin har dominerats av två olika synsätt 
på människan. Det ena ser människan som driven av ärvda konflikter och omedvetna drifter 
som gör att människan agerar instinktivt. Det andra synsättet ser människan som rationell och 
medveten om sina mål och som agerande på sätt som hjälper henne att nå dessa. Om 
utgångspunkten är att människan är rationell måste organisationers utformning skilja sig från 
om vi hade utgått från att människan styrdes av instinkter. En passande organisation för den 
instinktiva modellen skulle använda sig av kontroller där organisationen försöker övervaka och 
leda människors beteende. Den rationella modellen (Lawler, 1994) visar på att motivation kan 
påverkas genom att organisationen använder sig av mål och ger individer möjlighet till 
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självkontroll. För att studera människans motivation måste det finnas en förståelse för hur 
människors mål uppstår och hur människor lär sig att uppnå sina mål. 

Arbetstillfredsställelse 
 
Olika attityder till arbetet, vilka ofta med ett samlingsbegrepp kallas arbetstillfredsställelse, är de 
mest studerade i arbetslivet (Kaufmann & Kaufmann, 2005). Arbetstillfredsställelse (Jönsson, 
2005) kan ses som ett resultat av att ha lyckats med att agera i enlighet med sin motivation. 
Tillfredsställelse kommer dock inte från hur mycket individen lyckats prestera utan från 
förmågan att tillfredsställa ett motiv eller behov. 
 
Det har funnits många olika definitioner på vad som är arbetstillfredsställelse men den 
definitionen som är mest använd kommer från Edwin Locke (Pinder, 1984). Enligt Locke är 
arbetstillfredsställelse en emotionell reaktion som kommer av perceptionen om att arbetet 
tillfredsställer, eller tillåter tillfredsställelse av, individens viktiga arbetsvärderingar. Att 
individens värderingar uppfylls på arbetsplatsen och sammanfaller med individens behov är 
enligt Locke avgörande för arbetstillfredsställelsen (Pinder, 1984). 

Tidigare forskning 
 
Forskningen om arbetstillfredsställelse (Kaufmann & Kaufmann, 2005) har spelat en stor roll 
inom organisationspsykologin sedan 1920-talet. Under 20- och 30-talen låg fokus på 
arbetsmiljöns fysiska faktorer (Rubenowitz, 1978) som ventilation, belysning, bullernivå och 
arbetsperiodernas och vilopausernas längd. Frederick Taylor (refererad av Rubenowitz, 1978) 
strävade efter en effektiv produktion och organisation och utgick från sina iakttagelser av 
skillnader mellan olika individers kapacitet. Enligt Taylors Scientific Management – teorier 
(Rubenowitz, 1978) skulle den förnuftsenligt utvalde arbetaren kunna använda rationellt 
fastställda metoder och på det sättet bli maximalt effektiv. 
 
I slutet av 30-talet och under 40-talet ökade dock intresset för arbetets sociala faktorer 
(Rubenowitz, 1978) genom Hawthorne-studierna. Slutsatser som bland annat drogs 
(Kaufmann & Kaufmann, 2005) var att lönen spelar mindre roll för tillfredsställelsen än ett 
socialt behov som uppskattning. Hawthorne-fabriken (Rubenowitz, 1978) var en anläggning 
utanför Chicago där belysningens inverkan på produktiviteten undersöktes men som inte 
visade sig ha något enkelt samband. Forskarna fortsatte med att undersöka varierande antal 
arbetsdagar per vecka, arbetstimmar per dag, belysning, temperatur, luftfuktighet och andra 
fysiska faktorer. Oberoende av de förändrade förhållandena på arbetsplatsen ökade 
produktionen stadigt under hela undersökningsperioden. Slutsatsen var att förbättringarna i 
produktionen inte berodde på den yttre miljön utan låg på det socialpsykologiska planet. 
Genom det ökade intresset av de anställda stärktes deras självkänsla, intresset för 
undersökningen ökade och undersökningen gjorde dem sammansvetsade som arbetsgrupp 
vilket ökade intresset, trivseln och produktionen.  
 
Fortsatt forskning under 50- och 60-talen (Rubenowitz, 1978) visade att sambandet mellan 
trivsel och produktivitet var beroende av andra faktorer än arbetets art, företagets administrativa 
uppbyggnad, befattningshavarnas utbildningsnivå, löneformen, alternativa arbetsmöjligheter, 
etc. Genom human relations synsätt (Rubenowitz, 1978) ökades uppmärksamheten mot de 
anställdas behov av social ställning och funktion, grupptillhörighet och uppskattning. 
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Syfte 
 
Syftet med detta arbete är att undersöka arbetstillfredsställelsen bland säljare på ett 
detaljhandelsföretag.  

Frågeställningar 

 
Vad ökar respektive minskar arbetstillfredsställelse hos säljarna på företaget? 
Hur tillgodoses säljarnas motivationsbehov på arbetsplatsen?   
Vilka skillnader finns det mellan säljares och avdelningschefers upplevelse av säljarnas 
arbetstillfredsställelse? 
Hur är arbetet utformat för att ge arbetsmotivation? 
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TEORETISK REFERENSRAM 

Maslows behovshierarki 
 
Forskaren och psykologen Abraham Maslow (1987) är en av de mest kända 
motivationsteoretikerna. Maslow utvecklade den första teorin (Kaufmann & Kaufmann, 2005) 
som strävade efter att klassificera och ordna alla mänskliga behov i ett system. Maslow (1987) 
uppfattade människan som i grunden en frisk och normal helhet, driven av positiva känslor och 
motiv.  Enligt Maslow (1987) kan människans behov delas in i fem nivåer. Inom dessa fem 
finns det två huvudtyper: bristmotiv och växtmotiv. En grundtanke i Maslows teori (1987) är 
att de lägsta behoven - bristmotiven måste tillfredsställas innan högre ordnade växtmotiv 
aktiveras.  
 
Behoven börjar i motivationsteorin (Maslow, 1987) med de så kallade fysiologiska behoven 
som måste tillgodoses för vår överlevnad som till exempel mat, vatten och sömn. Om dessa 
behov är otillfredsställda kan alla andra behov helt falla i bakgrunden och individen domineras 
av de fysiologiska behoven. När de fysiologiska behoven är mättade blir det näst viktigaste 
behovet trygghet (säkerhet, stabilitet, skydd mot rädsla, oro och kaos, behov av struktur och 
ordning osv.) aktuellt. Är både de fysiologiska behoven och trygghetsbehoven tillräckligt 
tillgodosedda uppkommer kärleks- och samhörighetsbehoven. Detta innebär att personen söker 
relationer med människor generellt, en plats i en grupp eller i en familj. Den näst högsta nivån 
är respekt och uppskattning. Dessa delas in i två kategorier. Den första är en önskan om styrka 
som kompetens, oberoende och frihet. Den andra är en önskan om ryktbarhet eller prestige, 
som status, berömmelse, dominans och uppmärksamhet. Sista nivån är självförverkligandet. 
Även om alla lägre nivåer är tillgodosedda känner människan ofta ett behov av utveckling. Vad 
människor kan bli måste de bli för att till slut känna sig tillfreds med sig själva. 
 
Trots den vida användningen av teorin har den inte bekräftats empiriskt (Dipboye, 1994). 
Senare forskningsresultat (Kaufmann & Kaufmann, 2005) har visat att individer kan röra sig 
både uppåt och neråt i behovskategorierna eller ”hoppa över” en behovskategori i sin 
utveckling. En individ kan till exempel ha ett mycket framträdande status- och prestigebehov 
som gör att individen ger avkall på mer grundläggande behov, till exempel sociala och 
fysiologiska behov. Trots detta används teorin i många organisationer (Dipboye, 1994) och 
många företagsledningar försöker lokalisera var i hierarkin en medarbetare kan tänkas vara för 
att kunna motivera henne/honom på bästa sätt. 

Herzbergs tvåfaktorteori 

 
De amerikanska forskarna Herzberg, Mausner, & Snydermann (1993) försökte kartlägga vad 
som var väsentligt för arbetstillfredsställelse genom en undersökning av 200 ingenjörer och 
tjänstemän vid nio Pittsburghföretag. Herzbergs tvåfaktorteori (1993) visar att hög 
arbetstillfredsställelse inte kan nås genom till exempel hög lön, goda mellanmänskliga relationer 
och god fysisk arbetsmiljö. När dessa faktorer (hygienfaktorer) inte finns till hands leder det till 
missnöje eller vantrisel. De kan dock inte skapa trivsel hos individen fast denne är nöjd med 
dessa utan skapar i sådana fall endast ett neutralt läge. För att erhålla hög arbetstillfredsställelse 
måste människors inre behov tillfredsställas. Dessa inre behov kallades för motivationsfaktorer 
som bl.a. visade sig vara stimulerande arbetsuppgifter, utvecklingsmöjligheter, prestation och 
erkännande. 
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                               Hygienfaktorer                                      Motivationsfaktorer 
              -                           0                                                 + 

 
Figur1. Herzbergs tvåfaktorteori (1993) för arbetstillfredsställelse. 

 
Figur 1 visar relationen mellan hygien- och motivationsfaktorer. Endast när 
motivationsbehoven är fyllda är individen tillfredsställd. Är motivationsbehoven inte fyllda 
känner individen inte vantrivsel eftersom motivationsbehoven endast kan öka 
arbetstillfredsställelsen.   

Hygienfaktorer 

Lönen kan upplevas som positiv genom löneökning eller negativ på grund av en icke 
tillfredsställd förväntning av löneökningen vilket leder till vantrivsel. 
 
Mellanmänskliga förhållanden innebär interaktionen mellan en individ och överordnade, 
underordnade eller jämlika arbetskamrater. Bedömer den anställde att interaktionen med dessa 
är bristfällig skapas otrivsel. 
 
Företagets policy och administration kan upplevas av individen som negativ om till exempel 
kommunikationen på arbetet förs på ett sådant sätt att individen inte vet vem han arbetar för 
eller inte har nog med befogenheter för att kunna utför sitt jobb. Beskrivs personalpolitiken 
som negativ eller om den begränsar individen istället för att ge fördelar uppstår otrivsel.   
 
Ledningen kan upplevas som kompetent, rättvis, villig att delegera ansvar och lära ut saker. 
Upplevs ledningen som motsatsen uppstår otrivsel. Viktiga komponenter gällande ledningen är 
om denna upplevs som kompetent – inkompetent och rättvis – orättvis.  
 
Arbetsförhållanden handlar om de fysiska förhållandena på arbetet; mängd av arbete, 
redskap/utrustning som behövs för arbetet, tillfredsställande ventilation, belysning och 
utrymme etc. 
 
Status kan vara en faktor i den anställdes känsla för jobbet som till exempel då den anställde får 
tillgång till företagsbilen eller blir av med statusmöjligheter som till exempel matförmåner. 

Motivationsfaktorer 

Presterande definieras genom att individen lyckas att finna lösningar till problem och om denne 
ser sitt arbetsresultat som positivt. Kategorin innehåller även sina motsatser; misslyckande och 
frånvaro av prestationer, vilka påverkar arbetstillfredsställelsen negativt.  
 
Erkännande från ledning och kollegor kan ges både som negativ kritik och positivt genom 
beröm. Erkännande genom beröm ger anställda positiva känslor för arbetet.  
 
Arbetets innehåll är en källa till bra eller dåliga känslor hos individen. Upplever den anställde 
arbetsuppgifterna som roliga och varierande i motsats till tråkiga och monotona är arbetets 
innehåll stimulerande. Ges även en helhetssyn över individens del i slutresultatet blir känslan 
mer positiv över arbetet. De flesta anställda känner arbetsglädje om arbetsuppgifterna är 
tillräckligt utmanande, och inte för lätta eller för svåra. 
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Ansvar gällande individens eget arbete eller andras ger tillfredsställelse. Även nya 
ansvarsområden ger upphov till positiva känslor ökar arbetsglädjen. Om individen däremot får 
en negativ attityd vid brist på ansvar sänks arbetstillfredsställelsen.  
 
Utveckling utgör en individs möjlighet att röra sig uppåt eller framåt inom organisationen men 
också att utöka egna färdigheter inom sitt yrkesområde. Är den anställde däremot fast i sina 
arbetsuppgifter på grund av till exempel brist på grundutbildning och inte får möjlighet att 
utvecklas upplever individen mindre arbetstillfredsställelse.  
 
Befordring innebär möjlighet till en faktisk förändring i status eller position. 
 
Den kritik Herzbergs teori (1993) har fått handlar om tillvägagångssättet materialet samlades in 
på (Dipboye, 1994). Insamlingen av materialet skedde genom intervjuer där han frågade 
arbetare om speciellt bra och dåliga arbetsrelaterade händelser. Eftersom människor föredrar att 
beskriva sig själva positivt kan bra händelser ha relaterats till dem själva eller deras egna 
prestationer. Sämre händelser kan intervjupersonerna ha relaterat till yttre faktorer som 
arbetsförhållanden och ledning. Vikten av teorin är ändå betydande på grund av dess så kallade 
motivationsfaktorer. Innan Herzbergs arbete (1993) fokuserade organisationer helt på 
hygienfaktorer som lön och arbetsmiljö.  

Hackman & Oldhams ”Job characteristics model” 

 
Hackman och Oldham (1980) menar att fem olika uppgifts- eller arbetsdimensioner är viktiga 
för att kunna bestämma arbetsbeteende. Enligt deras synsätt påverkas arbetsmotivationen av hur 
arbetet är utformat och att rätt egenskaper i arbeten skapas för att uppnå hög arbetsmotivation, 
tillfredssällelse och prestation.  
 
I teorin (Hackman & Oldham, 1980) menas att inre motivation uppnås under tre förhållanden 
i arbetet. Först måste personen ha kunskap om resultatet av sitt arbete. Är arbetssituationen 
konstruerad så att individen inte får veta hur denne presterat kan han/hon inte heller känna sig 
glad eller ledsen över sin arbetsprestation. För det andra måste individen känna ansvar för sitt 
arbetsresultat. Om arbetets kvalitet bestäms av yttre faktorer som chefen, andra medarbetare 
eller en manual istället för egna initiativ och ansträngningar känner individen sig inte heller 
stolt när det går bra eller ledsen när det går sämre. Till sist måste individen känna att arbetet är 
meningsfullt, att arbetet är av värde för en själv. Är arbetet vardagligt och ointressant utvecklas 
ingen inre motivation även om individen själv är ansvarig och får mycket information om 
resultatet av sitt arbete. De tre faktorer som kallas ”kritiska psykologiska tillstånd” måste alla 
finnas för att en stark inre motivation ska kunna utvecklas och bibehållas. 
  
Arbetets egenskaper                    Psykologiska tillstånd       Resultat 
 
Uppgiftens variation 
Uppgiftens identifikation Meningsfullhet 
Uppgiftens betydelse 
 Hög inre motivation 
Självständighet  Ansvar 
 
Feedback Resultatkännedom 
 
Figur 2.  Hackman och Oldhams (1980) job characteristics model. 
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I Figur 2 visas hur Hackman och Oldhams (1980) modell leder till arbetstillfredsställelse. En 
vidare förklaring av de fem arbetsegenskaperna är: 
 

• Uppgiftens variation (upplevelse av meningsfullhet) - Om arbetet innebär variation av 
olika aktiviteter och om individen använder sig av flera olika färdigheter och 
begåvningar för att utföra arbetet. 

 
• Uppgiftens identifikation (upplevelse av meningsfullhet) - Om arbetet ger individen en 

hel och identifierbar arbetssituation, det vill säga, att göra arbetet från början till slut 
med ett synligt resultat, som att till exempel göra en hel produkt istället för en viss del 
på alla produkter. 

 
• Uppgiftens betydelse (upplevelse av meningsfullhet) - Om arbetet påverkar andra 

människors liv, oavsett om dessa befinner sig inom organisationen eller utanför denna. 
Arbetet uppfattas som meningsfullt när individen påverkar andra människor eller 
samhället. 

 
• Självständighet (upplevelse av ansvar) - Arbetet ger betydande frihet, oberoende och 

beslutsrätt för den anställde att schemalägga arbetet och bestämma tillvägagångssätt för 
att utföra arbetet. Med ökat självstyre känner sig individer mer personligt ansvariga för 
framgångar och brister och är mer villiga att acceptera personligt ansvar för utgången av 
arbetet än om en chef instruerar eller om den anställde följer en manual. 

 
• Feedback (kännedom av resultaten) - Om den anställde vid utförandet av arbetsuppgifter 

får direkt och klar feedback om effektiviteten av hans eller hennes presterande. 
Kännedom om resultatet av arbetsprestationen avgränsar sig här att endast komma från 
arbetsuppgifterna själva och inte från någon annan person som en medarbetare eller 
chef. 

 
Kritiken mot femfaktorteorin (Kaufmann & Kaufmann, 2005) handlar om att dessa fem 
arbetskaraktäristika kanske inte ger arbetstillfredsställelse hos alla individer eller alla typer av 
arbeten. Hackman & Oldhams modell (1980) kritiseras för att vara en modell för mer 
intellektuella arbeten där individen har lång utbildning och värdesätter självständighet, 
meningsfullhet och feedback om den egna arbetsprestationen.   

Sammanfattande teoridiskussion 

 
Levnadsstandarden i Sverige är numera i allmänhet god (Rubenowitz, 2004), och fysiologiska 
behov och trygghetsbehov tillgodoses oftast. Därför ställs det högre krav på samarbete och 
meningsfulla arbeten som gör det möjligt att tillgodose högre behov som självförverkligande. 
Enligt Rubenowitz (2004) kännetecknas behoven på arbetsplatser idag av: 
 

• goda möjligheter till egenkontroll av arbetsmetoder och arbetstakt, mindre styrning av 
tekniken, arbetsledningen, arbetsgruppen och löneformen 

• erkännande och någon form av social status i arbetet, ledare med positiv människosyn 
som ger anställda befogenheter att delta i planering och beslut gällande den egna 
arbetssituationen 

• att arbetet är utvecklande, stimulerande och anställda får möjligheter att lära och gå 
vidare 
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• att organisationen möjliggör fysisk rörelsefrihet i arbetet och främjar social kontakt och 
gemenskap med kollegor  

• möjligheter till variation, egna initiativ och hanterbara utmaningar i arbetet, så att de 
anställda upplever att deras anlag och förutsättningar tas tillvara  

 
Det Rubenowitz (2004) tar upp som behov på arbetsplatser idag stämmer till stor del med 
Maslows teori (1987). Högre behov som självförverkligande genom utveckling är det sista 
behovet i Maslows behovshierarki (1987) och förutsätter att lägre behov som samhörighet och 
uppskattning är någorlunda tillgodosedda. Rubenowitz (2004) räknar även upp flera av 
Herzbergs motivationsfaktorer (1993) som arbetets innehåll, erkännande, utveckling, 
presterande och ansvar som viktiga förutsättningar för att människor ska trivas på arbetet. Enligt 
Rubenowitz (2004) är sociala förhållanden ett aktuellt behov på arbetsplatser, vilket går mot 
Herzbergs teori (1993) om att mellanmänskliga förhållanden inte leder till arbetstillfredsställelse. 
Rubenowitz tar även upp faktorerna variation och självständighet som är två av Hackman & 
Oldhams (1980) fem faktorer i arbetet som gynnar arbetstillfredsställelse. 
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METOD 

Företaget och arbetet som säljare 

 
Företaget är ett detaljhandelsföretag som finns över hela Sverige. Det finns 58 butiker i landet 
och i Luleå finns 1 stormarknadschef, 4 avdelningschefer och 62 anställda som säljare eller 
säljledare. Avdelningscheferna har det yttersta ansvaret för sin avdelning och lägger budget och 
har hand om personalen i sin avdelning. Varje säljledare har ett visst varuområdesansvar och är 
resultatansvarig och gör varubeställningar. Säljledarna har huvudansvaret om varugrupperna 
som de fördelat ut till säljarna som också har ett ansvarsområde. Genom arbetsrotation har 
säljarna arbetsuppgifter som varuplockning, beställning, försäljning, kassatjänst och att hjälpa 
kunder. Avdelningscheferna har kontoren i varje avdelnings lagerområde och arbetar bland 
säljarna och säljledarna. 

Försökspersoner 

 
Personalenkäten besvarades av 34 säljare1 och avdelningschefsenkäten av samtliga fyra 
avdelningschefer. Av säljarna var 19 män och 15 kvinnor. Säljarna var mellan 19-61 år och 
medelåldern var 40 år. De hade arbetat på arbetsplatsen mellan 1-31 år och medelarbetstiden 
var 12 år. Antalet säljare vid enkättillfället var 62 och bortfallet var 28 stycken (45 %). Bortfallet 
beroende på ledighet, föräldraledighet och sjukskrivningar utgjordes av 16 (26 %) och 12 (19 
%) tackade nej till medverkan. 

Material 

 
För att mäta motivation och arbetstillfredsställelse genomfördes intervjuer av 
avdelningscheferna och enkät distribuerades till både säljarna och avdelningscheferna. Frågorna 
i intervjuerna var öppna till sin karaktär och kategoriserades för att därefter jämföras med 
Herzbergs hygien- och motivationsfaktorer (1993). Frågorna i enkäten utarbetades från 
Herzbergs tvåfaktorteori (1993) och Hackman & Oldhams femfaktorteori (1980). 
Enkätfrågorna utformades så att försökspersonerna fick gradera sina ställningstaganden på en 
skala mellan 1 och 5 med ändpunkterna definierade exempelvis med ”inte alls nöjd” och 
”mycket nöjd”. 
  
Enkäterna var något olika för säljare (Bilaga 2) respektive för avdelningschefer (Bilaga 3). 
Skillnaden mellan säljarnas enkät och avdelningschefernas var att säljarna fick skatta utifrån den 
egna upplevelsen av arbetstillfredsställelse medan avdelningscheferna fick skatta utifrån vad de 
ansåg påverkar säljarnas arbetstillfredsställelse. Enkäten för säljare innehöll sex delar (1-6). 
Avdelningschefernas enkät innehöll del 2-5. 
 

• Del 1 Bakgrundsfrågor som ålder, kön, antal år på företaget, anställningsform och 
befattning.  

• Del 2 (fråga 1a, 1b) Öppna frågor om vad som gör att de anställda trivs respektive inte 
trivs i sitt arbete. 

                                                 
1 Tillsvidareanställda och långtidsvikarier som arbetade som säljare eller säljledare. 
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• Del 3 (frågan 2-16). Frågor utifrån Herzbergs tvåfaktorteori (1993). Frågorna 
utformades med en a fråga och en b fråga där säljarna respektive avdelningscheferna fick 
svara på hur viktigt varje arbetstillfredsställelsefaktor är för dem respektive hur nöjda de 
är med den.  

• Del 4 (frågan 17-21). Frågor utifrån Hackman och Oldhams femfaktorteori (1980).  
• Del 5 (frågan 22-23). Flervalsfrågor utifrån Herzbergs tvåfaktor teori (1993), där säljarna 

respektive avdelningscheferna ombads kryssa i en ruta för vilka faktorer som gör att de 
trivs i sitt arbete respektive inte trivs i sitt arbete. Antalet faktorer säljarna respektive 
avdelningscheferna fick kryssa för var fritt.  

• Del 6 (frågan 24-34). Fördjupande frågor som komplement till faktorerna i del 3. 

Procedur 
 
En pilotundersökning genomfördes med två säljare och en chef. Dessa fick sedan komma med 
synpunkter om förbättringar i enkäten som övervägdes och några mindre förändringar gjordes 
innan den gavs ut till företaget. 
 
Intervjuer med tre avdelningschefer (av fyra stycken) inledde undersökningen på 
detaljhandelsföretaget. Syftet med intervjuerna var att få ökad information om hur 
avdelningscheferna upplever arbetstillfredsställelsen hos säljarna och användes som komplement 
till enkäterna. Avdelningscheferna tillfrågades personligen och tidpunkt för intervjuerna 
bestämdes. Den fjärde avdelningschefen kunde inte intervjuas på grund av semesterledighet. 
Vid intervjutillfället informerades avdelningscheferna om konfidentialitet. Intervjuerna 
genomfördes på respektive avdelningschefs kontor och tog ungefär 20 minuter, avtalad tid var 
30 minuter. Till dessa intervjuer användes bandspelare och skrevs sedan ut och kodades utifrån 
Herzbergs faktorer (1993) för arbetstillfredsställelse och relevans till forskningsfrågorna. 
 
Efter tillstånd av stormarknadschefen delades enkäter ut till samtliga tillsvidare anställda och 
långtidsvikarier utifrån erhållen lista från huvudkontoret med 66 stycken namn, inklusive de 
fyra avdelningscheferna. Enkäterna distribuerades personligen till säljare och avdelningschefer 
på företaget som besvarade enkäten under lunch eller fikarast i personalrummet under två 
dagar. Författaren var närvarande under dessa två dagar för att dela ut enkäter och svara på 
frågor. Försökspersonerna informerades om konfidentialitet genom ett försättsblad till enkäten 
(se Bilaga 1). Materialet samlades in genom att försökspersonerna lade enkäten i ett kuvert och 
sedan i en postlåda i personalrummet.  

Avgränsning 

 
Studien avser att undersöka arbetstillfredsställelse bland fast anställda och långtidsvikarier på ett 
detaljistföretag. Faktorer utanför arbetslivet som kan påverka människors arbetsmotivation och 
arbetstillfredsställelse kommer inte att undersökas på grund av studiens inriktning på 
arbetsplatsen och de förhållanden som råder där. 

Databehandling 
 
Intervjumaterialet skrevs ut för hand direkt efter intervjuerna och kodades utifrån Herzbergs 
hygien- och motivationsfaktorer (1993). Enkätdata bearbetades i statistikprogrammet SPSS 
14.0.  



   12

 

RESULTAT OCH ANALYS 
 

Faktorer som gör att säljarna trivs respektive inte trivs i sitt arbete 
 
Tabell 3:1 visar vad som gör att säljarna på företaget trivs respektive inte trivs i sitt arbete.2  
I undersökningens öppna frågor har säljarna fritt fått skriva vad som gör att de trivs på arbetet. 
Tabellen visar att kollegor (27 stycken) var den främsta orsaken till trivsel på arbetet. 
Kundkontakt (15 stycken) var också viktig för arbetstrivseln. Den negativa aspekten med 
kundkontakt beskrevs av fyra säljare med ”sura kunder”. De sociala kontakterna var viktigast för 
att säljarna ska trivas och de beskrev detta med: ”har trevliga arbetskamrater” och ”träffar mycket 
folk”. En tredjedel (13 stycken) uppgav även att variation i arbetet gör att de trivs. 
 
Tabell 3:1 visar också att överbelastning var den främsta orsaken till att säljare inte trivs i sitt 
arbete. Personalbrist, ont om tid och stress är exempel på vad som innefattas i begreppet 
överbelastning och nämndes av 12 säljare. Arbetstider togs upp av 11 säljare som en orsak till 
att de inte trivs på arbetet.  
 
Tabell 3:1 Orsaker till varför säljare trivs respektive inte trivs i sitt arbete (n=34).                                 
 
   Orsak Trivs      Trivs ej 
   
   Kollegor 27 3 
   Kundkontakt 15 4 
   Variation 13 0 
   Fritt arbete 5 0 
   Arbetsuppgifterna 4 0 
   Ansvar 3 0    
   Miljön 2 0 
   Delaktighet 2 0 
   Erkännande 1 0 
   Arbetstider 0 11 
   Överbelastning 0 12 
   Lön 0 4 
   Organisering 0 2    
   Ledare 0 1 
   Utveckling 0 1  
 
 
Tabell 3:2 visar vilka faktorer i Herzbergs tvåfaktorteori (1993) som gör att säljarna trivs 
respektive inte trivs i sitt arbete. Säljarna kryssmarkerade ett fritt antal faktorer. Trettiotvå av 34 
säljare ansåg att kollegor gör att de trivs i sitt arbete, 25 att ansvar gör att de trivs i arbetet, 21 
arbetets innehåll och 16 erkännande/uppskattning. 

                                                 
2 Vissa respondenter uppgav flera faktorer. 
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Det var främst faktorerna lön och personalpolitik som gör att säljare inte trivs i sitt arbete. Av 
säljarna svarade 15 lön och 13 personalpolitik/personalvärderingar som faktorer till otrivsel. 
Lönen ansåg även åtta säljare utgöra en faktor till trivsel. 
På faktorn utvecklingsmöjligheter svarade säljarna att denna faktor gör att de både trivs (6) och 
inte trivs (8).    
 
Tabell 3:2 Faktorer som gör att säljarna trivs respektive inte trivs i sitt arbete (n=34). 
 
   Faktorer Trivs                               Trivs ej     
 
 
   Arbetskollegor 32         1 
   Att ta eget ansvar 25 2 
   Arbetets innehåll 21 3 
   Att prestera bra 19 0 
   Erkännande/Uppskattning 16 9 
   Lönen 8 15 
   Utvecklingsmöjligheter 6 8 
   Ledningen 5 6 
   Personalpolitiken/Personalvärderingar 4 13 
   Befordringsmöjligheter 3 5 
   Den fysiska arbetsmiljön 2 7 
   Förmåner och fördelar som höjer statusen 1 9 
 
 

Säljarnas arbetstillfredsställelse 
 
De faktorer som säljarna ansåg vara av mest betydelse för trivseln i arbetet var att ge service, 
prestera och relationen till kollegor och överordnade (Tabell 3:3). Faktorn service i tabell 3:3 
överensstämmer med tidigare resultat (Tabell 3:1) där kundkontakt ansågs som viktigt för 
trivsel i arbetet. Kollegor skattades av säljare som en av de viktigaste faktorerna till trivsel i 
arbetet i alla delar av resultaten (se även Tabell 3:1, 3:2). Att prestera bra skattades av säljare 
som viktigt i arbetet och överensstämmer med tidigare resultat (Tabell 3:2) om att 
arbetsprestationen är viktigt för trivseln.  
 

De faktorer som säljarna ansåg vara minst viktigt för trivseln var befordringsmöjligheter och 
statushöjande faktorer. Det fanns ändå en signifikant skillnad mellan behovet av att avancera 
och möjligheterna till befordring som ges av företaget, t(33)=4.243, p<.001. Detta visar på ett 
visst missnöje även om befordringsmöjligheterna inte var av betydande vikt för säljarnas 
arbetstillfredsställelse.  
 
Ansvar, kollegor och överordnade var de faktorer säljarna var mest nöjda med. Säljarna 
upplevde ansvar i hög grad vara viktigt för trivseln och de var även nöjda med graden av ansvar 
de hade i arbetet. Faktorn ansvar var signifikant på 0,01 nivån, vilket skiljer sig från resterande 
faktorer vilka samtliga var signifikanta på 0,001 nivån. I enkätens kompletterande frågor (Bilaga 
2) fanns frågan om det finns möjligheter att få utökat ansvar (fråga 29) som komplement till 
ansvarsfaktorn. Resultatet visar att säljarna upplevde stort ansvar i arbetet och samtidigt att det 
inte fanns möjlighet till mer ansvar (fråga 29, M = 2,52). 
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Tabell 3:3 Säljarnas tillfredsställelse i motivations- och hygienfaktorer (M). 
 

                                          M 
Variabel                                                     Viktigt     Nöjd      M diff        t-värde         Sig. 
                                                                   (n=34)    (n=34)    (n=34)           
 
Lön 4,37  2,65 1,72      7,800   0,000** 
Fysisk arbetsmiljö    4,32 2,81 1,51           7,998  0,000** 
Utveckling   4,32 2,82  1,50           7,895  0,000** 
Service   4,74 3,71        1,03           6,900  0,000** 
Ledningens arbete   4,15 3,71  1,03           6,700  0,000**  
Arbetets organisering   4,03 3,00  1,03           4,830   0,000** 
Personalvärderingar  4,18 3,18  1,00           5,921 0,000** 
Prestera  4,53 3,65  0,88           4,825  0,000** 
Erkännande/Uppskattning  4,15 3,29        0,85           4,744  0,000** 
Status 3,64 2,85 0,79           5,280 0,000**  
Befordring 3,29 2,59 0,71           4,243 0,000** 
Arbetets innehåll 4,29 3,62 0,68            4,492 0,000** 
Överordnade 4,21 3,59 0,65            4,646  0,000** 
Kollegor 4,50 4,09 0,41            4,806  0,000** 
Ansvar  4,44 4,12  0,32            2,758  0,009**         
   
 
 
De mellanmänskliga faktorerna; ”relation till kollegor” och ”relation till överordnade” 
upplevdes av säljarna som både viktigt och något som de var nöjda med. Resultatet visar därför 
att behovet av sociala relationer var ganska väl tillgodosett på arbetsplatsen men skillnaden var 
ändå signifikant på 0,001-nivån, vilket innebär att det var en signifikant skillnad mellan vikten 
av relationerna och hur nöjda säljarna var med dem.   
  
Lön, fysisk arbetsmiljö och utveckling var de faktorer säljarna var minst nöjda med. Dessa hade 
även de största medelvärdesskillnaderna mellan vikten av faktorerna och hur nöjda säljarna var 
med faktorerna. Lönen hade den största medelvärdesskillnaden mellan hur viktigt säljarna 
tyckte lönen var och hur nöjda de var med den. Resultatet överensstämmer med Tabell 3:2 i 
den meningen att lönen var en faktor till otrivsel. Lönen hade dock åtta säljare svarat som en 
orsak till trivsel (se Tabell 3:2). I enkätens öppna frågor hade lönen bara tagits upp av fyra 
säljare som en faktor till otrivsel (se Tabell 3:1). 
Den fysiska arbetsmiljön hade den näst högsta medelvärdesskillnaden och var en faktor som 
säljarna inte var nöjda med. Detta överensstämmer med resultatet i Tabell 3:2 där den fysiska 
arbetsmiljön valdes av sju säljare som en faktor de inte trivs med.   
 
Utvecklingsmöjligheterna upplevde säljarna vara av stor vikt för arbetstillfredsställelsen 
samtidigt som de inte var nöjda med de utvecklingsmöjligheter som fanns på arbetsplatsen. Till 
faktorn utveckling fanns även frågan; ”det finns kurser och utbildningar för dem som vill” (se 
Bilaga 2), som erhöll ett medelvärde på 2,58 vilket även här tyder på att behovet av utveckling 
inte tillgodoseddes tillräckligt. Utveckling nämndes dock som både trivsel och otrivselfaktor 
(Tabell 3:2) vilket visar att alla säljare inte hade ett behov av att utvecklas. En del säljare kan 
kanske vara nöjda med variationen och tryggheten i arbetet och trivs utan att 
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behöva utvecklas vidare. Andra säljare vill kanske ha större utmaningar och gå framåt i sitt 
lärande men upplever att möjligheterna för det inte finns.  
 

Säljarnas arbetstillfredsställelse och avdelningschefers uppfattning om 
arbetstillfredsställelsen bland säljare 
 
De faktorer som kan anses mest tillgodosedda på arbetsplatsen var ansvar, relationer med 
kollegor och överordnade enligt Tabell 3:4. Säljarna upplevde ansvarstagande som viktigt för 
arbetstillfredsställelsen och var även nöjda med ansvarsmöjligheterna som gavs av företaget. 
Avdelningscheferna skattade faktorn ansvar i likhet med säljarna vilket tyder på att företaget var 
väl medvetet om att ansvar är viktigt för säljarna och i arbeten generellt. Relationen med 
kollegor och överordnade var även viktigt för arbetstillfredsställelsen, vilket säljarna även var 
nöjda med. Avdelningschefernas resultat överensstämde med säljarnas.  
 
Tabell 3:4 Medelvärden för säljarnas arbetstillfredsställelse och för avdelningschefers uppfattning om 
säljares arbetstillfredsställelse  
 

 M           
 Säljare  Avdelningschefer 
                                                (n=34)                                                    (n=4) 
 
Faktorer                                 Viktigt    Nöjd    M Diff         Viktigt     Nöjd   M Diff
    
Lön 4,37       2,65     1,72   3,63       3,13     0.5 
Fysisk arbetsmiljö 4,32 2,81 1,51   4,25  3,5 0,75 
Utveckling 4,32 2,82 1,5   4,75  3,88 0,88 
Service 4,74 3,71 1,03   4,0  3,75 0,25 
Ledningens arbete 4,15 3,12 1,03   4,13  3,75 0,38 
Arbetets organisering 4,03 3,0 1,03   4,13  3,13 1,0 
Personalvärderingar 4,18 3,18 1,0   4,0  3,63 0,38 
Prestera 4,53 3,65 0,88   4,13  3,88 0,25 
Erkännande/Uppskattning 4,15 3,29 0,85   4,75  3,75 1,0 
Status 3,64 2,85 0,79   3,63  2,88 0,75 
Befordring 3,29 2,59 0,71   3,25  3,5 -0.25 
Arbetets innehåll 4,29 3,62 0,68   4,25  4,13 0,13 
Överordnade 4,21 3,59 0,65   4,25  3,75 0,5 
Kollegor 4,5 4,09 0,41   4,5  4,0 0,5 
Ansvar 4,44 4,12 0,32   4,25  4,25 0 
 
 
Möjligheterna till utveckling ansågs av säljarna som mindre stora men vid intervjuer med 
avdelningscheferna framkom att det i hög grad finns utvecklingsmöjligheter. Av de tre 
intervjuade avdelningscheferna tog två upp utveckling som motiverande för de flesta anställda. 
Att få göra något nytt och lära sig ett nytt ansvarsområde kan vara motiverande istället för att 
stå still i arbetsuppgifterna. Eftersom det är en stor arbetsplats finns det många olika områden att 
lära sig enligt en av avdelningscheferna. Vidare finns det även stora möjligheter att utvecklas 
uppåt från säljare till ledare genom internutbildningar och de som har den ambitionen får även 
chansen att gå andra utbildningar som ökar motivationen. Av säljarnas enkätresultat var dock 
medelvärdet för möjlighet till utveckling lågt och även 
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möjlighet att få gå utbildningar och kurser. Resultatet gällande utvecklingsmöjligheterna på 
företaget visade att uppfattningen skiljde sig nämnvärt åt mellan säljare och avdelningschefer. 
Att få ge service och ta hand om kunder gav det högsta medelvärdet (4,74) av säljarna. 
Avdelningschefernas skattning var lite lägre (4,0). Vid intervjuerna med avdelningscheferna tog 
ingen upp kontakten med kunder och att ge service som en faktor till arbetstillfredsställelse. 
 
Befordringsmöjligheterna upplevde avdelningscheferna som lika stora som behovet av att 
avancera. Säljarna upplevde dock små möjligheter att befordras. Skillnaden mellan säljarnas och 
avdelningschefernas resultat avseende lönen var stor, både när det gällde hur viktig den är och 
hur nöjd säljare är med lönen. Säljarna skattade lönen som viktigare och var mindre nöjda än 
vad avdelningscheferna ansåg.  
 
Den fysiska arbetsmiljön skattades som något mindre tillfredsställande av säljare än av 
avdelningschefer. Vid intervjuer med avdelningscheferna framkom även överbelastning som en 
negativ faktor till säljarnas arbetstillfredsställelse. För stor arbetsmängd gör att personalen blir 
stressad och inte hinner med sina arbetsuppgifter, vilket gör att personalens motivation minskar 
enligt två av avdelningscheferna. Detta överensstämmer med säljarnas resultat (Tabell 3:1) där 
säljarna nämner överbelastning som en bidragande faktor till att de inte trivs i arbetet. 
 
Resultatet av en övergripande jämförelse mellan säljares och avdelningschefers svar var att 
avdelningscheferna såg faktorerna för arbetstillfredsställelse på arbetsplatsen som mer 
tillgodosedda än vad säljarna gjorde.  
 

Arbetskaraktäristika för arbetstillfredsställelse 
 
Resultaten från enkäten, utifrån Hackman och Oldhams (1980) fem faktorer för 
arbetstillfredsställelse visar att variation (Tabell 3:5) i arbetet var den faktor som säljarna 
upplevde arbetet gav dem mest. Arbetet upplevdes av säljarna ge en högre grad av 
 
Tabell 3:5 Faktorer i arbetet som påverkar trivseln bland säljare (n=34) 
 
 Faktorer M Std 
 
Uppgiftens variation 3,67 0,86 
Uppgiftsidentifikation 3,58 0,88 
Uppgiftens betydelse 3,38 0,65 
Självständighet 2,71 1,27 
Feedback 2,96 1,00 
 
 
meningsfullhet i form av variation, identifikation och betydelse och en lägre grad av 
självständighet och feedback. Variationen i arbetet överensstämmer här med tidigare resultat 
(Tabell 3:1) och var en viktig faktor för säljarnas trivsel i arbetet. Uppgiftsidentifikation 
(Hackman & Oldham, 1980) visar om arbetsuppgifterna upplevs omfatta en hel produkt eller 
en hel process istället för bara vissa delar. Säljarna upplevde att arbetet till stor del innehöll en 
hel process. Uppgiftens betydelse, vilket innebär om arbetet påverkar andra människors liv 
(Hackman & Oldham, 1980), hade det lägsta medelvärdet av de tre faktorerna som ger 
meningsfullt arbete. Säljarna upplevde inte att arbetsuppgifterna hade en väsentlig betydelse för 
andras liv eller gav meningsfullhet genom andra människors välmående. Faktorn hade även den 
lägsta spridningen bland alla fem faktorer och visar på mindre skillnader i säljarnas skattning. 
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Arbetet gav säljarna mindre information (feedback) om hur väl de presterar. Faktorn 
självständighet, det vill säga hur mycket ansvarstagande och självbestämmande arbetet ger 
(Hackman & Oldham, 1980), upplevdes karaktärisera arbetet minst av säljarna. 
Standardavvikelsen är högre i dessa två faktorer och visar på en spridning i svaren bland säljare.  



   18

 

DISKUSSION 
 
 
Syftet med undersökningen var att undersöka arbetstillfredsställelsen bland säljare på ett 
detaljhandelsföretag. Frågeställningarna var: Vad ökar respektive minskar arbetstillfredsställelsen 
hos säljarna på företaget?, Hur tillgodoses säljarnas motivationsbehov på arbetsplatsen?, Vilka 
skillnader finns det mellan säljares och avdelningschefers upplevelse av säljarnas 
arbetstillfredsställelse? och Hur är arbetet utformat för att ge arbetsmotivation?  

Vad påverkar säljarnas arbetstillfredsställelse? 

Trivselfaktorer 

Det som gjorde att säljarna trivdes var den sociala kontakten med kollegor och kunder, 
variation och ansvar i arbetet.  
 
Faktorn mellanmänskliga förhållanden är en hygienfaktor som inte ökar arbetstillfredsställelsen 
enligt Herzberg (1993), vilket inte stöds av denna studie. Relationer med medarbetare, 
överordnade och kunder var den största orsaken till att säljarna trivdes i sitt arbete. 
Avdelningscheferna ansåg även att kollegor bidrar till trivsel hos säljarna men även det motsatta, 
att kollegor bidrar till otrivsel. Av säljarnas svar fanns det dock inget som visade på att kollegor 
skapar otrivsel. Upplever avdelningscheferna osämja på arbetsplatsen är det av stor vikt att reda 
ut detta eftersom dessa relationer var viktigast för säljarna. Det är därför i företagets intresse att 
bibehålla en god och relationsskapande arbetsplats där säljarna fortsätter att trivas med varandra.   
 
Kundservice tillhör arbetsuppgifterna och räknas som arbetets innehåll i Herzbergs 
tvåfaktorteori (1993). Det gör även variation i arbetsuppgifterna och dessa båda tillsammans 
bidrog till trivsel hos säljarna. Arbetets innehåll upplevde säljarna som en motivationsfaktor som 
de även var nöjda med. Detta stödjer Herzbergs teori (1993) om att denna faktor leder till 
arbetstillfredsställelse. Möjligheterna att ge kundservice var säljarna däremot mindre nöjda med 
(jämfört med hur viktig faktorn var) och visar att säljarna ville ha större möjligheter att kunna 
ge service än vad det fanns utrymme för. Ett större utrymme för säljarna att få arbeta med 
kundservice och kanske även en större medvetenhet hos företaget om vikten av att kunna ge 
service hos säljarna skulle kunna öka arbetstillfredsställelsen. 
 
Ansvar i arbetet upplevde säljarna viktigt för arbetstillfredsställelsen. Säljarna upplevde sig ha 
mycket ansvar och detta bidrog till trivseln hos dem, vilket överensstämmer med Herzbergs 
teori (1993).  

Otrivselfaktorer 

 
Det som gjorde att säljarna inte trivdes i arbetet var faktorerna utveckling, lönen, den fysiska 
arbetsmiljön och överbelastning.  
 
Enligt Hertzbergs teori (1993) är faktorn utveckling en motivationsfaktor som inte kan leda till 
otrivsel. Resultaten visar dock att det fanns både säljare som hade svarat att utveckling bidrar 
till trivsel och det motsatta att brist på utveckling bidrar till otrivsel. Få säljare ansåg att brist på 
utveckling gjorde att de vantrivdes på arbetet men det var även få som besvarade 
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frågor om vad som gjorde att de inte trivdes i enkäten. Utveckling i arbetet kan uppfattas 
annorlunda av olika människor. I den här studien avser denna faktor att säljarna får möjlighet 
att vidareutbildas och utvecklas att lära sig mer eller fördjupa sig inom sitt yrke. En del kan 
dock uppleva ett varierande arbete med många olika arbetsuppgifter som utvecklande. 
Resultaten visar att säljarna hade ett stort behov av att utvecklas. Det behovet tillgodoseddes 
inte av företaget men skall inte enligt Herzbergs teori (1993) göra att säljarnas 
arbetstillfredsställelse minskar. Studien visar dock att bristen på utveckling bidrog till otrivsel 
hos säljarna. Jämförelsen av säljarnas och avdelningschefernas uppfattning om säljarnas 
utvecklingsmöjligheter visar att medvetenheten om behovet behöver ökas. En satsning på 
utvecklande och meningsfulla arbetsuppgifter och på kompetensutveckling är en viktig 
framgångsfaktor för att skapa mer arbetsglädje. För företagets utveckling är det en nödvändighet 
att se medarbetarna som en resurs, att investera i olika former av lärande och att uppmuntra 
anställda att använda sin kompetens. 
 
Den andra tydliga faktorn som behöver förbättras på företaget för att säljarnas otrivsel ska 
minska är den fysiska arbetsmiljön som innebär de fysiska förhållandena som till exempel 
ljussättning, utrymmen, ventilation, ljudnivå med mera. Förbättras de fysiska förhållandena 
kommer säljarnas arbetstillfredsställelse inte att öka enligt Herzbergs teori (1993) men däremot 
minska otrivseln. Arbetsmiljön var en betydande faktor till att säljarna inte trivdes på arbetet. 
Överbelastning i arbetet, det vill säga för stor arbetsmängd på för lite tid, personalbrist, stress 
och dåliga arbetstider var faktorer till otrivsel hos säljarna. Detta tog även avdelningscheferna 
under intervjuerna upp som ett problem på arbetsplatsen.  
 
Lönen är en hygienfaktor och enligt Herzberg (1993) kan lönen leda till minskad 
arbetstillfredsställelse men förbättrad lön leder inte till ökad arbetstillfredsställelse. Det fanns 
dock säljare som ansåg att lönen gjorde att de trivdes i arbetet vilket inte överensstämmer med 
Herzbergs teori (1993). Lönen var viktig för säljarnas trivsel och skattades samtidigt som en av 
de faktorer säljarna var minst nöjda med. Lönen kan kanske ses av säljarna som ett mått på 
arbetsprestation. De ansåg att det var viktigt att prestera på arbetet och upplevde arbetsmiljön 
som stressig samt att de inte räckte till. Många arbetar även kvällar och helger vilket kan 
inverka på familjelivet. Finns dessutom små möjligheter att utvecklas och avancera kan 
löneläget kanske inte heller förbättras väsentligt. Kan inte säljarna utvecklas inom sitt yrke kan 
lönen ses som ett medel för självförverkligande utanför arbetsplatsen och därför kan lönen bli 
mer viktig. Lön och andra förmåner i arbetet kan enligt Argyris fusionsteori (refererad av 
Rubenowitz, 2004) bli ett medel för att tillfredsställa väsentliga behov utanför arbetsplatsen när 
organisationen inte kan tillgodose individens behov av uppskattning och maximal utveckling. 
Anledningen till att det fanns ett missnöje med lönen kan alltså bero på brist av viktiga 
motivationsfaktorer i arbetet. 

Hur motivationsbehovet tillgodoses 

 
De mellanmänskliga relationerna med kollegor, överordnade och kunder var viktigt för säljarna 
och de uppgav även att de var nöjda med dessa. Det sociala behovet på Maslows tredje steg i 
behovstrappan (1987) kan generellt anses vara tillfredsställt bland säljarna.   
 
Befordringsmöjligheterna och utvecklingsmöjligheterna upplevdes som små och var inte 
tillräckliga för säljarna. Möjligheterna till utökat ansvar var även små och visade att säljarna hade 
liten möjlighet att röra sig både uppåt och sidledes inom företaget. Enligt Festingers 
dissonanstori (refererad av von Haller Gilmer, 1971) kan det uppstå en dissonans mellan 
individen och organisationen när individens behov inte stämmer överens med situationen 
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denne befinner sig i. En förklaring till resultatet kan vara att det fanns mycket små möjligheter 
till avancemang och säljarna anpassade sig till rollen de hade för att förhindra dissonans mellan 
den egna rollen och möjligheterna företaget gav avseende befordringar. Vill säljarna avancera 
men inga möjligheter ges, kan detta leda till ändrade attityder hos dem och viljan att avancera 
kan då ändras i riktning med de förutsättningar som finns på företaget.  
 
Utvecklingsbehovet var dock större än behovet av att avancera. Att få möjlighet till maximal 
utveckling är viktigt för att kunna nå självförverkligande enligt Maslows teori (1987) men som 
företaget inte verkade för. Utveckling var viktigt för säljarna och kan kanske ses som ett 
bristmotiv som inte tillgodoses. Även självständighet och ansvar är viktigt i behovsteorierna. 
Säljarna uppgav ett stort ansvarstagande men mindre självständighet kring hur och när 
arbetsuppgifter ska utföras. Sammantaget behövs bättre utvecklingsmöjligheter och mer 
självständigt organiserande av arbetet för att säljarna ska kunna nå självförverkligande. Kan inte 
säljarna utvecklas inom sitt yrke kan arbetet bli ett medel för självförverkligande utanför 
arbetsplatsen och säljarna ”gör det dom ska men inte mer”. 

Arbetskaraktäristika 

 
Av Hackman och Oldhams fem faktorer för arbetstillfredsställelse (1980) gav arbetet säljarna 
meningsfullhet genom variation i arbetsuppgifterna. Till viss del hade de även ett arbete med 
flera arbetsmoment som bidrog till variation och en helhetsbild över arbetsproduktionen som 
helhet. Att arbeta som säljare innebär kanske inte att hjälpa människor (kunder) mot ett bättre 
välmående men kundrelationen betyder ändå mycket. Säljarna trivdes med att ta hand om 
kunder och ge service och det i sig ger en meningsfullhet även om denna service inte påverkar 
kundernas liv på ett sådant sätt som till exempel en sjuksköterskas gör. 
 
Eftersom säljarna ansåg det viktigt att prestera bra i sitt arbete behöver de också bra feedback 
om hur väl de presterat. Får säljare bättre kännedom om hur väl de presterar genom sina 
arbetsuppgifter skulle det kunna bidra till högre arbetstillfredsställelse.  
 
Hackman och Oldhams (1980) faktor självständighet fick ett lägre värde än Herzbergs (1993) 
faktor ansvar. Detta kan förklaras av att självständighet uppfattades innebära ett mer självständigt 
planerande av arbetstiden än vad faktorn ansvar innefattar. Standardavvikelsen var även hög 
bland säljarna, vilket kan tyda på ett missförstånd av frågan eller att det fanns stora skillnader 
mellan hur ansvariga de upplevde sig vara över sina arbetsuppgifter. Möjligtvis kan det vara så 
att säljledarna hade större möjlighet till självständighet än vad säljarna hade, vilket skulle kunna 
förklara spridningen. 

Reliabilitet 
 
Undersökningens reliabilitet avseende förhållandena för enkätifyllandet kan kritiseras till viss 
del. För att så många som möjligt på arbetsplatsen skulle genomföra enkäten delades den ut 
under lunch och fikaraster. Problematiken med detta var att det förekom störningsmoment och 
avbrott under ifyllandet och dessa kan ha fyllts i tillsammans med arbetskamrater och diskuterats 
sinsemellan. 
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Validitet 

Extern validitet 

Undersökningens syfte att mäta arbetstillfredsställelsen på företaget innebar att 
generaliserbarheten gällde en begränsad population. Av respondenterna svarade 55 % av 
företagets säljare vilket frambringar frågan om dessa var representativa för hela populationen. 
Det egentliga bortfallet (19 %) kan ha påverkat resultatet. Generaliserbarheten kan ha påverkats 
negativt om de som valt att inte besvara enkäten var missnöjda i arbetssituationen. Detsamma 
gäller om de som besvarade enkäten var mer negativt inställda och därför ville visa sitt 
missnöje. 
 
En jämförelse mellan säljarnas och avdelningschefernas enkätresultat har gjorts trots det låga 
antalet avdelningschefer. Eftersom avdelningscheferna bara är fyra kan en av dessa ha påverkat 
medelvärdet väsentligt om denna skiljde sig från de andras uppfattning. För att säkerställa 
giltigheten i avdelningschefernas svar kompletterades enkätmaterialet med intervjuer med tre 
avdelningschefer. 

Intern validitet 

För att den interna validiteten ska anses som hög har frågor ställts utifrån vedertagna teorier 
som ansetts relevanta för frågeställningarna. En pilotundersökning med tre testpersoner 
genomfördes för att höja frågornas giltighet. Efter att synpunkter framförts genomfördes 
ändringar för att undvika eventuella missförstånd.  

Begreppsvaliditet 

Två delar av enkäten baserades på Herzbergs tvåfaktorteori (1993) och de öppna frågorna 
tolkades även utifrån denna. Detta gör att delarna överlappar varandra och samma resultat har 
erhållits i var och en av delarna vilket ökar begreppsvaliditeten. Resultaten som berörde 
Hackman och Oldhams job characteristics model (1980) har även jämförts med övriga delar. 
Faktorn självständighet kan på grund av utformningen av frågan ha bidragit till missförstånd 
och värderats felaktigt. Frågan innehöll flera frågor i en och kan ha utformats för bred i sitt 
innehåll.  

Forskningsetiska överväganden 

 
Säljarnas och avdelningschefernas integritet har under undersökningen beaktats. En försättssida 
till enkäten informerade dem om fullständig anonymitet. Enkäten distribuerades personligen till 
säljare och avdelningschefer på företaget och de blev informerade om att besvarandet var 
frivilligt. För att de skulle känna trygghet i anonymiteten lämnades ifylld enkät i ett kuvert och 
sedan i en brevlåda. Materialet har bearbetats endast av författaren själv och inga enskilda 
personer går att identifiera.  
 
Intervjupersonerna informerades innan intervjun av författaren om frivillighet och anonymitet. 
Avdelningscheferna behandlas som grupp i studien och inga enskilda uttalanden har tagits med 
för att enskilda inte ska kunna identifieras. 
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Förslag på vidare forskning 

 
Det skulle vara intressant att undersöka skillnader i arbetstillfredsställelse bland olika 
befattningar på företaget, skillnader i arbetstillfredsställelse mellan avdelningschefer, säljledare 
och säljare. Finns det skillnader och vad beror det på? Denna studie har tagit upp säljare och 
säljledare som en grupp men skillnader kan finnas inom gruppen och kanske också vilken 
avdelning säljare arbetar på, ålder och antal år på företaget eller livssituation i övrigt. Intressant 
skulle även vara att undersöka vilka personalstrategier som företaget verkar för, hur dessa 
upplevs av personalen och vilka nya strategier som skulle kunna förbättra arbetsglädjen hos de 
anställda på företaget. En jämförelse av personalstrategier, arbetstillfredsställelse mellan olika 
detaljhandelsföretag hade även varit intressant.  
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Bilaga 1 
FÖRSÄTTSSIDA TILL ENKÄTER 

 
Hej! 
 
Jag är en student som läser fjärde året på utbildningsprogrammet för psykologi vid Luleå 
tekniska universitet. Denna enkätundersökning kommer att utgöra en grund för min C/D 
uppsats om arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse. Enkäten är frivillig och kommer att 
behandlas anonymt och konfidentiellt. Resultatet kommer att presenteras så att inga enskilda 
svar går att utläsa. Uppsatsen kommer att ges till arbetsplatsen när den är färdig under våren 
2007 så att du ska få möjlighet att ta del av resultatet. 
 
Enkäten tar mellan 15-20 minuter att göra och jag är tacksam för din medverkan. 
Om du har frågor angående undersökningen är du välkommen att kontakta mig på 
email: ulrhed-2@student.ltu.se eller mobil: 
 
Tack på förhand!   
 
Ulrika Hedberg 
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Bilaga 2 
ENKÄT TILL SÄLJARE 

  
Introduktionsfrågor 
 

Hur gammal är du? 
 
          år 

 
Kön? 
  

  Man              
  Kvinna 

 
Hur länge har du arbetat på företaget? 
  
          år 
 
Vilken anställningsform har du? 
 

  Extra vid behov 
  Vikariat 
  Fast anställd 

 
Vilken befattning har du? 

 
     1a. Vad gör att du trivs i ditt arbete? 
   
      
      
   
 
 
   

 
 
 
1b. Vad gör att du inte trivs i ditt arbete? 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



   iii

2a. Hur viktigt är det för dig att få erkännande och uppskattning i ditt arbete?   
 
Inte alls viktigt                                                                           Mycket viktigt 
1                       2                       3                       4                       5  
 
2b. I vilken grad får du erkännande och uppskattning i ditt arbete?   
 
Inte alls                                                                                      Mycket hög grad 
1                       2                       3                       4                       5  

 
 

3a. Hur viktigt är det för dig att utvecklas i ditt arbete? 
 
Inte alls viktigt                                                                           Mycket viktigt 
1                       2                       3                       4                       5  
                                                                     
3b. I vilken grad får du möjlighet till utveckling i ditt arbete? 
 
Inte alls                                                                                      Mycket hög grad 
1                       2                       3                       4                       5  
 
 
4a. Hur viktigt är det för dig att prestera bra? 
 
Inte alls viktigt                                                                           Mycket viktigt 
1                       2                       3                       4                       5  

 
      4b. I vilken grad får du möjlighet att prestera bra? 
 
      Inte alls                                                                                      Mycket hög grad 

1                       2                       3                       4                       5  
 

 
5a. Hur viktigt är det för dig att avancera inom organisationen? 
 
Inte alls viktigt                                                                           Mycket viktigt 
1                       2                       3                       4                       5  

 
5b. I vilken grad får du möjlighet att avancera inom organisationen? 
 
Inte alls                                                                                      Mycket hög grad 
1                       2                       3                       4                       5  
 
 

      6a. Hur viktigt är det för dig att få ta eget ansvar över dina arbetsuppgifter? 
 
      Inte alls viktigt                                                                           Mycket viktigt 

1                       2                       3                       4                       5 
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      6b. I vilken grad får du ta eget ansvar över dina arbetsuppgifter? 
 
Inte alls                                                                                      Mycket hög grad 
1                       2                       3                       4                       5 

 
 
7a. Hur viktigt är det för dig att ha ett bra arbetsinnehåll? (tex. att ha varierande 
arbetsuppgifter) 
 
Inte alls viktigt                                                                           Mycket viktigt 
1                       2                       3                       4                       5  

 
7b. I vilken grad har du arbetsuppgifter som har bra innehåll? 
 
Inte alls                                                                                      Mycket hög grad 
1                       2                       3                       4                       5  

 
 
8a. Hur viktig är lönen för dig? 
 
Inte alls viktig                                                                           Mycket viktig 
1                       2                       3                       4                       5  

 
8b. Hur nöjd är du med lönen? 
 
Inte alls nöjd                                                                              Mycket nöjd 
1                       2                       3                       4                       5  
 
 
9a. Hur viktig tycker du relationen med andra kollegor är? 
 
Inte alls viktig                                                                            Mycket viktig 
1                       2                       3                       4                       5  

 
9b. Hur nöjd är du med relationen med andra kollegor? 
 
Inte alls nöjd                                                                              Mycket nöjd 
1                       2                       3                       4                       5  
 
 
10a. Hur viktig tycker du relationen med överordnade är? 
 
Inte alls viktig                                                                           Mycket viktig 
1                       2                       3                       4                       5  

 
10b. Hur nöjd är du med relationen med överordnade? 
 
Inte alls nöjd                                                                              Mycket nöjd 
1                       2                       3                       4                       5  
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11a. Hur viktigt är det för dig att du är nöjd med ledningens sätt att utföra sitt arbete? 
 
Inte alls viktigt                                                                           Mycket viktigt 
1                       2                       3                       4                       5  

 
11b. Hur nöjd är du med ledningens sätt att utföra sitt arbete? 
 
Inte alls nöjd                                                                              Mycket nöjd 
1                       2                       3                       4                       5  

 
 

12a. Hur viktiga är företagets personalvärderingar för din trivsel? 
 
Inte alls viktiga                                                                          Mycket viktiga 
1                       2                       3                       4                       5  

 
12b. Hur nöjd är du med företagets personalvärderingar? 
 
Inte alls nöjd                                                                              Mycket nöjd 
1                       2                       3                       4                       5  
 
 
13a. Hur viktig är organiseringen av arbetet för din trivsel? 
 
Inte alls viktig                                                                            Mycket viktig 
1                       2                       3                       4                       5  

 
13b. Hur nöjd är du med organiseringen av arbetet? 
 
Inte alls nöjd                                                                              Mycket nöjd 
1                       2                       3                       4                       5  
 
 
14a. Hur viktig är en bra fysisk arbetsmiljö för din trivsel? (tex. ventilation, ljussättning, 
arbetsredskap, utrymmen) 
 
Inte alls viktig                                                                            Mycket viktig 
1                       2                       3                       4                       5  

 
14b. Hur nöjd är du med den fysiska arbetsmiljön?  
 
Inte alls nöjd                                                                              Mycket nöjd 
1                       2                       3                       4                       5  
 
 
15a. Hur viktiga är statushöjande faktorer för din trivsel? (tex. fördelar eller förmåner som 
höjer din status) 
 
Inte alls viktiga                                                                          Mycket viktiga 
1                       2                       3                       4                       5  
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15b. Hur nöjd är du med de statushöjande faktorerna i företaget? 
 
Inte alls nöjd                                                                              Mycket nöjd 
1                       2                       3                       4                       5  
 
 
16a. Hur viktigt är det för dig att få ge service och ta hand om kunder? 
 
Inte alls viktigt                                                                           Mycket viktigt 
1                       2                       3                       4                       5  

 
16b. I vilken grad tycker du att du får möjlighet att ge den service du vill till kunder? 
 
Inte alls                                                                                      Mycket hög grad 
1                       2                       3                       4                       5 
 

 
17. Mitt arbete innebär variation av olika aktiviteter och jag använder mig av olika 
färdigheter och begåvningar dagligen. 
 
Inte alls                                                                                                    Stämmer helt 
1                           2                           3                           4                           5
  
 
18. Arbetet är utformat så att jag gör arbetsuppgifter i en kedja och kan se ett helhetsresultat 
av vad jag gör. (Motsatsen skulle vara att göra en och samma arbetsuppgift, tex. bara packa 
upp varor eller bara sitta i kassan.) 
 
Inte alls                                                                                                    Stämmer helt 
1                           2                           3                           4                           5 
 
  
19. Mitt arbete påverkar andra människors liv på ett betydelsefullt sätt. 
 
Inte alls                                                                                                    Stämmer helt 
1                           2                           3                           4                           5 
 
  
20. Mitt arbete ger mig frihet, oberoende och rätt att själv bestämma och schemalägga hur 
jag ska utföra arbetet. 
 
Inte alls                                                                                                    Stämmer helt 
1                           2                           3                           4                           5 
 
  
21. Arbetet är utformat så att jag får veta hur effektivt jag presterar i mina arbetsuppgifter.  
 
Inte alls                                                                                                    Stämmer helt 
1                           2                           3                           4                           5
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22. Vad gör att du trivs i ditt arbete? Sätt ett kryss i de rutor bredvid de faktorer som gör att 
du trivs. 
 

    Befordringsmöjligheter   
    Den fysiska arbetsmiljön  
    Arbetskollegor   
    Lönen 
    Att prestera bra 
    Personalpolitiken/Personalvärderingar 
    Utvecklingsmöjligheter 
    Att ta eget ansvar 
    Arbetets innehåll 
    Erkännande/Uppskattning  
    Ledningen 
    Förmåner och fördelar som höjer din status  

 
 

23. Vad gör att du inte trivs i ditt arbete? Sätt ett kryss i de rutor bredvid de faktorer som 
gör att du inte trivs. 
 

    Befordringsmöjligheter   
    Den fysiska arbetsmiljön  
    Arbetskollegor   
    Lönen 
    Att prestera bra 
    Personalpolitiken/Personalvärderingar 
    Utvecklingsmöjligheter 
    Att ta eget ansvar 
    Arbetets innehåll 
    Erkännande/Uppskattning  
    Ledningen 
    Förmåner och fördelar som höjer din status 

 
 

24. Hur ofta lyssnar din överordnade på dig? 
 
Aldrig                                                                                                         Alltid 
1                           2                           3                           4                           5 

 
 
25. Det finns kurser och utbildningar för dem som vill 
 
Inte alls                                                                                                   Stämmer helt 
1                           2                            3                           4                           5 
 
 
26. Det finns möjligheter att få utökat ansvar inom organisationen 
 
Inte alls                                                                                                    Stämmer helt 
1                           2                           3                           4                           5 
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27. Finns det några hinder för att du ska kunna prestera på ett mer önskvärt sätt? 
Vilket/vilka? 
 
 

 
 
 
 
28. Lönesystemet fungerar bra. 
 
Inte alls                                                                                                    Stämmer helt 
1                           2                           3                           4                           5 

 
 

29. Har du några förslag till förändringar i lönesystemet? 
 
 
 
 
 
 
30. Finns det någon faktor i arbetsmiljön du är speciellt missnöjd med? 
 
 
 
 

 
31. Ledningen är rättvis mot de anställda. 
 
Inte alls                                                                                                    Stämmer helt 
1                           2                           3                           4                           5 

 
 

32. Arbetsuppgifterna är tydliga i arbetet. 
 
Inte alls                                                                                                    Stämmer helt 
1                           2                           3                           4                           5 
 
 
33. Arbetssätten är tydliga i arbetet. 
 
Inte alls                                                                                                    Stämmer helt 
1                           2                           3                           4                           5 
 
 
34. Min roll är tydlig i arbetet. 
 
Inte alls                                                                                                    Stämmer helt 
1                           2                           3                           4                           5 
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Bilaga 3 
ENKÄT TILL AVDELNINGSCHEFER 

 
 
1a. Vad gör att personalen trivs i arbetet? 
   
      
      
   
 
 
   

 
 
 
 

1b. Vad gör att personalen inte trivs i arbetet? 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
2a. Hur viktigt är det för personalen att få erkännande och uppskattning i sitt arbete? 
 
Inte alls viktigt                                                                           Mycket viktigt 
1                       2                       3                       4                       5 
  
 
2b. I vilken grad tycker du att personalen får erkännande och uppskattning i sitt arbete? 
 
Inte alls                                                                                      Mycket hög grad 
1                       2                       3                       4                       5 
 
 
3a. Hur viktigt är det för personalen att utvecklas i sitt arbete? 
 
Inte alls viktigt                                                                           Mycket viktigt 
1                       2                       3                       4                       5 
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3b. I vilken grad tycker du att personalen får möjlighet till utveckling i sitt arbete? 
 
Inte alls                                                                                      Mycket hög grad 
1                       2                       3                       4                       5 
 
 
4a. Hur viktigt är det för personalen att prestera bra? 
 
Inte alls viktigt                                                                           Mycket viktigt 
1                       2                       3                       4                       5 
  
4b. I vilken grad tycker du att personalen får möjlighet att prestera bra? 
 
Inte alls                                                                                      Mycket hög grad 
1                       2                       3                       4                       5 
 
 
5a. Hur viktigt är det för personalen att avancera inom organisationen? 
 
Inte alls viktigt                                                                           Mycket viktigt 
1                       2                       3                       4                       5 
  
5b. I vilken grad tycker du att personalen får möjlighet att avancera inom organisationen? 
 
Inte alls                                                                                      Mycket hög grad 
1                       2                       3                       4                       5 
 
 
6a. Hur viktigt är det för personalen att få ta eget ansvar över sina arbetsuppgifter? 
 
Inte alls viktigt                                                                           Mycket viktigt 
1                       2                       3                       4                       5 
  
6b. I vilken grad tycker du att personalen får ta eget ansvar över sina arbetsuppgifter? 
 
Inte alls                                                                                      Mycket hög grad 
1                       2                       3                       4                       5 
 
 
7a. Hur viktigt är det för personalen att ha ett bra arbetsinnehåll? (tex. att ha varierande 
arbetsuppgifter) 
 
Inte alls viktigt                                                                           Mycket viktigt 
1                       2                       3                       4                       5 
  
7b. I vilken grad tycker du att personalen har arbetsuppgifter som har bra innehåll? 
 
Inte alls                                                                                      Mycket hög grad 
1                       2                       3                       4                       5 
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8a. Hur viktig är lönen för personalen? 
 
Inte alls viktig                                                                            Mycket viktig 
1                       2                       3                       4                       5 
  
8b. Hur nöjda tycker du personalen är med lönen? 
 
Inte alls nöjda                                                                            Mycket nöjda 
1                       2                       3                       4                       5 
  
 
9a. Hur viktig är relationen med andra kollegor för personalen? 
 
Inte alls viktig                                                                           Mycket viktig 
1                       2                       3                       4                       5 
  
9b. Hur nöjda tycker du personalen är med relationen med andra kollegor? 
 
Inte alls nöjda                                                                            Mycket nöjda 
1                       2                       3                       4                       5  
 
 
10a. Hur viktig är relationen med överordnade för personalen? 
 
Inte alls viktig                                                                           Mycket viktig 
1                       2                       3                       4                       5 
  
10b. Hur nöjda tycker du personalen är med relationen med överordnade? 
 
Inte alls nöjda                                                                            Mycket nöjda 
1                       2                       3                       4                       5  
 
 
11a. Hur viktigt är det för personalen att de är nöjda med ledningens sätt att utföra sitt arbete? 
 
Inte alls viktigt                                                                          Mycket viktigt 
1                       2                       3                       4                       5 
  
11b. Hur nöjda tycker du personalen är med ledningens sätt att utföra sitt arbete? 
 
Inte alls nöjda                                                                            Mycket nöjda 
1                       2                       3                       4                       5  
 
 
12a. Hur viktiga är företagets personalvärderingar för personalens trivsel? 
 
Inte alls viktiga                                                                          Mycket viktiga 
1                       2                       3                       4                       5 
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12b. Hur nöjda tycker du personalen är med företagets personalvärderingar? 
 
Inte alls nöjda                                                                            Mycket nöjda 
1                       2                       3                       4                       5  
 
 
13a. Hur viktig är organiseringen av arbetet för personalens trivsel? 
 
Inte alls viktig                                                                           Mycket viktig 
1                       2                       3                       4                       5 
  
13b. Hur nöjda tycker du att personalen är med organiseringen av arbetet? 
 
Inte alls nöjda                                                                            Mycket nöjda 
1                       2                       3                       4                       5  
 
 
14a. Hur viktig är en bra fysisk arbetsmiljö för personalens trivsel? (tex. ventilation, ljussättning, 
arbetsredskap, utrymmen) 
 
Inte alls viktig                                                                           Mycket viktig 
1                       2                       3                       4                       5 
  
14b. Hur nöjda tycker du personalen är med den fysiska arbetsmiljön? 
 
Inte alls nöjda                                                                            Mycket nöjda 
1                       2                       3                       4                       5  
 
 
15a. Hur viktiga är statushöjande faktorer för personalens trivsel? (tex. fördelar eller förmåner 
som höjer personalens status) 
 
Inte alls viktiga                                                                           Mycket viktiga 
1                       2                       3                       4                       5  
 
15b. Hur nöjda tycker du personalen är med de statushöjande faktorerna i företaget? 
 
Inte alls nöjda                                                                            Mycket nöjda 
1                       2                       3                       4                       5  
 
 
16a. Hur viktigt är det för personalen att få ge service och ta hand om kunder? 
 
Inte alls viktigt                                                                           Mycket viktigt 
1                       2                       3                       4                       5 
  
16b. I vilken grad tycker du att personalen får möjlighet att ge den service de vill till kunder? 
 
Inte alls                                                                                      Mycket hög grad 
1                       2                       3                       4                       5  
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17. Personalens arbete innebär variation av olika aktiviteter och de använder sig av olika 
färdigheter och begåvningar dagligen 
 
Inte alls                                                                                                      Stämmer helt 
1                           2                           3                           4                           5 
 
 
18. Arbetet är utformat så att personalen gör arbetsuppgifter i en kedja och kan se ett 
helhetsresultat av vad de gör. (Motsatsen skulle vara att göra en och samma arbetsuppgift, tex. 
bara packa upp varor eller bara sitta i kassan). 
 
Inte alls                                                                                                      Stämmer helt 
1                           2                           3                           4                           5 
 
 
19. Personalens arbete påverkar andra människors liv på ett betydelsefullt sätt 
 
Inte alls                                                                                                      Stämmer helt 
1                           2                           3                           4                           5 
 
 
20. Personalens arbete ger dem frihet, oberoende och rätt att själv bestämma och schemalägga 
hur de ska utföra arbetet 
 
Inte alls                                                                                                      Stämmer helt 
1                           2                           3                           4                           5 
 
 
21. Arbetet är utformat så att personalen får veta hur effektivt de presterar i sina arbetsuppgifter 
 
Inte alls                                                                                                      Stämmer helt 
1                           2                           3                           4                           5 
 
22. Vad gör att personalen trivs i arbetet? Sätt ett kryss i de rutor bredvid de faktorer som gör 
att personalen trivs. 

 
    Befordringsmöjligheter   
    Den fysiska arbetsmiljön  
    Arbetskollegor   
    Lönen 
    Att prestera bra 
    Personalpolitiken/Personalvärderingar 
    Utvecklingsmöjligheter 
    Att ta eget ansvar 
    Arbetets innehåll 
    Erkännande/Uppskattning  
    Ledningen 
    Förmåner och fördelar som höjer personalens status 
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23. Vad gör att personalen inte trivs i arbetet? Sätt ett kryss i de rutor bredvid de faktorer som 
gör att personalen inte trivs. 

 
    Befordringsmöjligheter   
    Den fysiska arbetsmiljön  
    Arbetskollegor   
    Lönen 
    Att prestera bra 
    Personalpolitiken/Personalvärderingar 
    Utvecklingsmöjligheter 
    Att ta eget ansvar 
    Arbetets innehåll 
    Erkännande/Uppskattning  
    Ledningen 
    Förmåner och fördelar som höjer personalens status 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


