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FÖRORD 
Vi vill ta detta tillfället i akt till att tacka de personer som bidragit i vår studie. Främst vill vi tacka 
vår handledare Anders Hersinger som under hela arbetets gång varit ett värdefullt stöd. Han har 
med stort engagemang givit oss råd och vägledning vilket har varit av stor betydelse. Vi vill även 
rikta ett stort tack till undersökningsenheten som gjort vår studie möjlig. Till sist vill vi även tacka 
de opponenter som bidragit med värdefulla kommentarer vid seminarium. 
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SAMMANFATTNING 
 

Att det förekommer hög personalomsättning inom detaljhandeln är ingen nyhet. Det är både 
kostsamt och bidrar till ett försämrat arbetsklimat för de anställda. Studiens syfte har varit att 
beskriva hur arbetsledarens roll för effektiv styrning kan påverka medarbetarnas upplevda 
arbetstillfredsställelse inom ett varuhus i detaljhandeln genom variablerna “feedback från 
arbetsledare” samt “förtroende mellan arbetsledare och medarbetare”. För att besvara studiens syfte 
användes en kvantitativ forskningsmetod i form av en enkätundersökning som skickades ut till ett 
utvalt varuhus som är verksamma inom detaljhandeln. Undersökningsenheten består av 53 
anställda varav 28 stycken deltog. Resultatet visar att feedback från arbetsledare inte har lika stor 
påverkan på medarbetarnas arbetstillfredsställelse som förtroende mellan arbetsledare och 
medarbetare. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att arbetsledaren har en viktig roll att fylla. 
Medarbetarna uppskattar den feedback som kommer från arbetsledaren men den upplevs som 
ojämnt fördelad där vissa får feedback och andra inte. Det är av stor vikt att snabbt skapa och 
upprätthålla förtroende mellan arbetsledare och medarbetare för att uppnå arbetstillfredsställelse 
och detta kan göras smidigt genom internrekrytering av arbetsledare, där en befintlig relation och 
förtroende finns. 
 

 
 
 
 

  



 

 
 

ABSTRACT 
 

The fact that there is a high employee turnover in the retail sector is no surprise. It is both costly 
and contributes to a deteriorated working climate for the employees. The aim of the study has been 
to describe how the manager plays a role in effective governance. How he or she can affect the 
employees' perceived job satisfaction within a retail store in the retail sector due to the variables 
"feedback from managers" and "trust between managers and employees". In order to answer the 
purpose of the study, a quantitative research method was used in the form of a questionnaire survey 
which was sent out to a selected retail store that is active in the retail sector. The study unit consists 
of 53 employees, of whom 28 participated. The result shows that feedback from the manager does 
not have as much impact on employees' job satisfaction as trust between manager and employees. 
In conclusion, we can state that the manager has an important role to play. The employees 
appreciate feedback from the manager but it is perceived as unevenly distributed, some get it and 
some don’t. It is of great importance to quickly create and maintain trust between managers and 
employees in order to achieve job satisfaction. This is done smoothly through internal recruitment 
of managers, where relationship and trust are already established. 

 

  



 

 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
1. INLEDNING ............................................................................................................................... 1 

1.1 Problembakgrund ................................................................................................................... 1 
1.2 Forskningsfrågor .................................................................................................................... 3 
1.3 Syfte ....................................................................................................................................... 3 

2. TEORETISK REFERENSRAM ................................................................................................. 4 
2.1 Arbetsledarens roll för effektiv styrning ................................................................................ 4 
2.2 Arbetsledarens feedback till medarbetaren ............................................................................ 5 
2.2.1 Mätinstrument för feedback inom en organisation ............................................................. 6 
2.3 Förtroende mellan arbetsledare och medarbetare ................................................................... 6 
2.4 Medarbetarnas arbetstillfredsställelse .................................................................................... 7 
2.5 Sammanfattning av teori ........................................................................................................ 8 

3. METOD ...................................................................................................................................... 9 
3.1 Forskning - och undersökningsansats .................................................................................... 9 
3.2 Litteraturstudie ....................................................................................................................... 9 
3.3 Urval ....................................................................................................................................... 9 
3.4 Enkätutformning ................................................................................................................... 10 
3.5 Datainsamlingsmetod ........................................................................................................... 10 
3.6 Val av analysmetod .............................................................................................................. 12 
3.7 Metodproblem ...................................................................................................................... 12 

4. RESULTAT .............................................................................................................................. 14 
4.1 Beskrivande statistik ............................................................................................................ 14 
4.2 Korrelationskoefficienter ..................................................................................................... 16 
4.3 Regressionsanalys ................................................................................................................ 19 
4.3.1 Sambandet mellan arbetstillfredsställelse och feedback ................................................... 19 
4.3.2 Sambandet mellan arbetstillfredsställelse och förtroende ................................................. 20 

5. ANALYS .................................................................................................................................. 22 
5.1 Arbetstillfredsställelse .......................................................................................................... 22 
5.2 Feedback ............................................................................................................................... 22 
5.3 Förtroende ............................................................................................................................ 24 

6. SLUTSATSER .......................................................................................................................... 25 
6.1 Studiens slutsatser ................................................................................................................ 25 
6.2 Praktiskt bidrag .................................................................................................................... 27 
6.3 Förslag till fortsatt forskning ................................................................................................ 27 

REFERENSLISTA ....................................................................................................................... 28 

BILAGOR ..................................................................................................................................... 33 
BILAGA 1: Enkätfrågor ............................................................................................................. 33 



 

 
 

BILAGA 2: Sammanställning medelvärden .............................................................................. 37 
 
 

FIGURFÖRTECKNING 

Figur 1: Sambandet mellan feedback, förtroende och arbetstillfredsställelse. ................................ 8	
Figur 2: Antal år på arbetsplatsen och kön .................................................................................... 14	
Figur 3: Antal år med sin arbetsledare ........................................................................................... 15	
Figur 4: Spridningsdiagram avseende arbetstillfredsställelse och feedback .................................. 18	
Figur 5: Spridningsdiagram avseende arbetstillfredsställelse och förtroende ............................... 18	
Figur 6: Arbetsledarens betydelse för medarbetarnas arbetstillfredsställelse ................................ 26	
 

TABELLFÖRTECKNING 
TABELL 1: Feedback .................................................................................................................... 15	
TABELL 2: Förtroende .................................................................................................................. 16	
TABELL 3: Arbetstillfredsställelse ............................................................................................... 16	
TABELL 4: Korrelation mellan arbetstillfredsställelse, feedback och förtroende ........................ 17	
TABELL 5: Reslutat av regressionsanalys med oberoende variabeln: Feedback ......................... 19	
TABELL 6: Resultat av regressionsanalys med oberoende variabeln: Förtroende ....................... 20	
 

 
 
 
 
 



 

 
 

1 

1. INLEDNING  
Det inledande avsnittet innehåller en problembakgrund som innefattar problematiken i 
detaljhandelns höga personalomsättning. Huvudsakliga faktorer presenteras genom att beskriva 
arbetsledarens roll i relation till arbetstillfredsställelse. Inledningens avsnitt avslutas med studiens 
forskningsfrågor och syfte. 
 

1.1 Problembakgrund  
Detaljhandeln kännetecknas av hög personalomsättning där omkring 33% av personalen omsätts 
varje år. Detta skapar stora volymer av personal som avslutar sin anställning varav lika stora 
volymer personal som behöver rekryteras (Carlén, 2017). Serviceföretag lägger stort fokus i att 
visa en god sida utåt mot sina kunder vilket resulterar i att medarbetarna i butiken får ta det ansvaret 
då de har den enda interaktionen mellan företaget och konsumenterna. Den uppfattning kunden får 
om företagets service och upplevd kundtillfredsställelse är ofta helt beroende av försäljarens 
beteende vilket gör att försäljare har en mycket stor betydelse för företagets överlevnad (Kumar, 
Dass & Topaloglu, 2014).  
 
Hur påverkas företagen som ingår i en bransch som präglas av hög personalomsättning? En del 
tidigare studier menar att personalomsättning kan ha en positiv effekt då det ger möjlighet att 
ersätta personal som inte uppnår till företagets målbild, men för det mesta påvisar tidigare forskning 
att nackdelarna av hög personalomsättning överstiger fördelarna (Kumar et al., 2014). Enligt 
Aarons (2006) bidrar hög personalomsättning till ett försvagat arbetsklimat inom organisationen 
vilket i sin tur leder till minskat engagemang hos de anställda. Om personalomsättningen är hög 
kan bland annat oro att skapas hos medarbetarna som aldrig får den möjlighet till att utforma 
djupare relation till sina kollegor vilket även tenderar till att öka risken för arbetsrelaterad stress 
(Aarons, 2006). Welch (2006) beskriver att förtroende är ett återkommande begrepp då man talar 
om relationer. Förtroende tar lång tid att bygga upp och kan snabbt fördärvas. Och om det råder 
bristande förtroende uppstår tvivel vilket innebär att arbetsledaren ständigt måste se till att 
förtroende upprätthålls inom organisationen (Mackenzie, 2010). 
 
Det erhålls inte bara negativa konsekvenser som påverkar de anställdas arbetstillfredsställelse med 
en hög personalomsättning, utan det är även väldigt kostsamt för organisationen (Aarons, 2006). 
Direkta kostnader uppstår såsom att ersätta individen som slutat, rekrytering och nedlagd tid av 
ansvarig samt indirekta kostnader såsom upplärning av ny personal, återskapandet av produkt-
/servicekvalitet och tryck på återstående personal. På grund av att personalomsättning medför 
kostnader är det ett mycket omdiskuterat och studerat fenomen. Trots den stora uppmärksamheten 
fenomenet haft och fortsättningsvis har finns det inget standardsvar till varför människor väljer att 
lämna en organisation (Morrell, Loan- Clarke, & Wilkinson, 2004). Eftersom försäljare har stor 
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påverkan på företagets framgång har författarna konstaterat att det är viktigt att försäljare inom 
detaljhandeln upplever hög arbetstillfredsställelse (Arndt, Arnold, och Landry, 2006). 
 
Det finns även flertal studier som beskriver sambandet mellan låg arbetstillfredsställelse och hög 
personalomsättning som är varaktiga. Om de anställda känner arbetstillfredsställelse på sin 
arbetsplats så är det större sannolikhet att de inte väljer att lämna sin organisation (Mobley, 1977). 
Arbetstillfredsställelse är ett välstuderat begrepp enligt Lund (2003) och definieras som “ett 
behagligt eller positivt känslomässigt tillstånd som följer av bedömningen av ens jobb eller 
arbetslivserfarenhet” (Cho et al., 2017, s. 58). Begreppet beskriver relationen mellan 
medarbetarens övergripande begär från sin arbetsgivare och hur medarbetaren upplever att begäret 
tillfredsställs av arbetsgivaren (Lund, 2003). 
 
Faktorer som ofta associeras med arbetstillfredsställelse är att arbetstagaren känner sig tillfreds 
med sina arbetsuppgifter, sammanhållning med kollegor och monetär belöning (Lund, 2003). En 
annan betydande faktor som påverkar arbetstillfredsställelsen hos medarbetarna är delaktigheten 
som upplevs. Om de anställda uppfattar deras prestationer som betydelsefulla och får vara 
involverade i beslutprocesser uppnås en högre grad av arbetstillfredsställelse (Lu, Liu, & Zhao, 
2017). Tidigare forskning menar att både arbetsledaren (Lok & Crawford, 2004) och faktorer i 
styrningen har en påverkan på arbetstillfredsställelsen som arbetstagaren upplever (Orkan, 1974). 
Hur högt organisatoriskt engagemang och arbetstillfredsställelse medarbetaren känner influeras av 
ledningens stöd i det dagliga arbetet och graden av uppföljning från arbetsledaren (Huey Yiing & 
Zaman Bin Ahmad, 2009).  
 
I dagens detaljhandel framkommer det att arbetsledarens förmåga och beteende kan vara avgörande 
för en organisations framgång och misslyckande. Trots detta påstående så är tidigare forskning 
kring arbetsledarens roll inom detaljhandeln begränsad (Lindblom, Kajalo, & Mitronen, 2016). 
Hampton, Dubinsky och Skinner (1986) beskriver att arbetsledaren inom detaljhandeln har en 
viktig roll för att vara behjälplig i säljarnas dagliga arbete. Säljarnas löner uppgår till 33% av 
rörelsekostnaderna och det finns hög konkurrens mot andra aktörer samt en ständig löneutveckling. 
Detta gör att det behövs produktiva medarbetare för att skapa konkurrensfördelar på en redan 
konkurrensutsatt marknad (Hampton, Dubinsky, & Skinner, 1986). 
 

Sammanfattningsvis har tidigare forskning konstaterat att det förekommer hög och kostsam 
personalomsättning inom detaljhandeln. Främst har studier undersökt vilka kostnader och 
påfrestningar som drabbar organisationer vid hög personalomsättning samt vad som påverkar 
arbetstillfredsställelsen inom en organisation. Tidigare studier har kommit fram till att 
medarbetarnas arbetstillfredsställelse påverkas av ett flertal olika variabler. Det är fortfarande ett 
väldigt stort och komplext forskningsområde då det finns många olika infallsvinklar inom ämnet. 
Författarna Tan och Waheed (2011) förklarar att det finns behov av fortsatt forskning rörande 
motivationsfaktorerna feedback och förtroende i relation till arbetstillfredsställelse inom 
detaljhandeln. Av denna aspekt kommer studien att fokusera på arbetsledarens roll för effektiv 
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styrning inom detaljhandeln med variablerna feedback från arbetsledare till medarbetare och 
förtroende mellan arbetsledare och medarbetare.  

1.2 Forskningsfrågor  
Hur påverkas medarbetarnas arbetstillfredsställelse av feedback från arbetsledare inom ett 
varuhus i detaljhandeln? 
 
Hur påverkas medarbetarnas arbetstillfredsställelse av förtroende mellan arbetsledaren och 
medarbetaren inom ett varuhus i detaljhandeln? 

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att beskriva hur arbetsledarens roll för effektiv styrning påverkar 
medarbetarnas upplevda arbetstillfredsställelse inom ett varuhus i detaljhandeln. Studien ämnar sig 
till att förklara samband genom att studera om variablerna “feedback från arbetsledare” samt 
“förtroende mellan arbetsledare och medarbetare” påverkar medarbetarnas arbetstillfredsställelse. 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
Studiens andra avsnitt inleds med att redogöra studiens teoretiska utgångspunkter. Avsnittet 
kommer att inkludera tidigare forskning som stöd för den framtagna modellen. Modellen kommer 
att användas som verktyg vid genomförandet av analysen. 

2.1 Arbetsledarens roll för effektiv styrning 
Styrning kan definieras på olika sätt, men övergripande handlar ämnet om att erhålla kontroll över 
de anställda för att påverka dess beslutstagande i led med organisationsenliga mål (Sundberg, 
2015). För att kunna uppnå den övergripande affärsstrategin styrningen tagit fram behövs 
arbetsledare. Arbetsledarens centrala roll är att förmedla information uppåtgående och nedåtgående 
i organisationen, från underordnad till styrelse och från styrelse till underordnad (Doeleman, ten 
Have, & Ahaus, 2012). Arbetsledaren kan på olika sätt utföra denna process med målsättning att 
individuella insatser ska bidra till företagsgemensamma mål (Abernethy, Bouwens, & Van Lent, 
2010).  
 
Ledarskapsbeteendet betecknas ofta som arbetsledarens förmåga att styra sina anställda till att 
utföra arbetsuppgifterna på önskvärt sätt vilket i många fall kan ha inverkan på medarbetarnas 
arbetstillfredsställelse (Pool, 1997). Tidigare forskning menar att olika typer av individer passar in 
i olika typer av arbetsmiljöer vilket gör att de medarbetare som är självständiga till sin karaktär 
även vill ha stort handlingsutrymme på sin arbetsplats, medan det finns medarbetare som upplever 
högre grad arbetstillfredsställelse med strukturerade arbetsförhållanden och stort inflytande av sin 
arbetsledare (Roberts & Foti, 1998). Detta gör att arbetsledaren har en komplex roll och behöver 
anpassa sig för att bemöta olika behov. Dock upplevs arbetstillfredsställelsen öka om det finns bra 
kommunikation mellan underordnade och arbetsledaren. Att vara närvarande och engagerad som 
arbetsledare har överlag visat på en positiv korrelation mellan arbetstillfredsställelsen och 
arbetsledarens inverkan (Riaz & Haider, 2010). 
 
Arbetsledare inom detaljhandeln har en viktig roll för att bibehålla effektiva medarbetare. 
Butikssäljare kommer prestera bättre om de känner sig tillfreds på arbetet. Detta kommer även att 
stärka servicenivån vilket i sin tur leder till ökad kundnöjdhet och lojala konsumenter (Tan & 
Waheed, 2011). Lucas, Babakus och Ingram (1990) förklarar att högpresterande medarbetare inom 
detaljhandeln är mer benägna att lämna organisationen om de inte känner arbetstillfredsställelse på 
sin arbetsplats. Underordnande som arbetar i detaljhandeln kommer vara mer produktiva om dom 
upplever sig vara tillfreds på arbetet, är motiverade och känner lojalitet till verksamheten. För att 
behålla och attrahera medarbetare behöver arbetsledaren veta vilka underliggande variabler som är 
väsentliga för att de anställda ska uppleva arbetstillfredsställelse (Anderson, 1984).  
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2.2 Arbetsledarens feedback till medarbetaren 
Feedback är ett uttryck som beskriver den processen när nödvändig information delges för att 
jämföra nuvarande strategi men den idealiska strategin (Balzer, Doherty, & O’connor, 1989). 
Informationen förmedlar vilka beteenden som är önskvärda inom företaget och brukar ofta 
innehålla utvärdering på arbetsbeteenden som förknippas med kvalitén medarbetaren erhåller i sina 
centrala arbetsuppgifter (Rosen, Levy, & Hall, 2006). En av arbetsledarens väsentliga uppgifter är 
att ge feedback till sina anställda genom återkoppling av prestationer vilket ofta resulterar i positiva 
effekter för medarbetarnas prestation genom att öka inlärning och resultat. Men feedback främjar 
inte bara till utveckling för medarbetaren utan kan även väcka känslomässiga reaktioner. 
Litteraturen brukar ofta dela in feedback i positiv och negativ bemärkelse, där positiv feedback ofta 
tar fram positiva känslor hos medarbetaren såsom stolthet medan negativ feedback gör att 
medarbetaren upplever känslor som skuld och besvikelse. En högre grad av positiv feedback har 
visat sig öka medarbetarnas arbetstillfredsställelse och minska risken till att medarbetaren skulle 
välja att avsluta sin anställning (Belschak & Den Hartog, 2009). 
 

Feedback är ett begrepp som är väl förknippat med prestation. Underordnade tilldelas ofta positiv 
feedback vid en prestation som överstiger mål och förväntningar från överordnade. Om 
prestationen däremot understiger förväntningarna kommer feedback av negativ mening att utdelas 
från överordnade till underordnade för att ge vägledning om att prestationen inte varit tillräckligt i 
jämförelse med vad som förväntas. Vid utdelning av positiv feedback kan medarbetarens egna mål 
stiga för att prestera ännu bättre eftersom detta har inverkan på dess självbild. Medan studier visar 
att negativ feedback inte alltid leder till en prestationshöjning hos medarbetare, utan bara 
informerar om att det finns brister. Detta indikerar att negativ feedback inte har någon inverkan i 
vissa fall, utan att det kan vara bättre att överordnade söker positiva återkopplingar även om 
prestationen inte varit tillräcklig (Chakrabarty, Oubre, & Brown, 2008). 
 

Tidigare forskning har hittat positiva samband mellan upplevd arbetstillfredsställelse hos säljare 
inom detaljhandeln och resultatåterkoppling från dess arbetsledare (Anderson, 1984). 
Medarbetarna som upplever att det finns en bristfällig kommunikation till dess arbetsledare har 
större risk att känna lägre grad av arbetstillfredsställelse. Butikssäljarens arbetstillfredsställelse har 
ett extra starkt samband med den personliga feedbacken från arbetsledaren till medarbetare. Om 
arbetsledaren uppmärksammar och tilldelar positiv feedback i form av beröm vid extra 
ansträngning kommer medarbetarnas motivation att sträva mot organisationens mål ökat (Gray & 
Laidlaw, 2002). Det har visats sig att anställda inom detaljbranschen tenderar att vara med 
produktiva om arbetsledaren ger frekvent och ärlig feedback om deras prestationer på arbetsplatsen 
(Kim, Knight, & Crutsinger, 2009).  
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2.2.1 Mätinstrument för feedback inom en organisation 

Steelman, Levy och Snell (2004) har skapat teorin ”Feedback Enviroment Scale” som mäter 
feedback inom en organisation vilket fortsättningsvis betecknas som ”FES”. Instrumentet beskriver 
innebörden av feedback inom organisationskulturen genom att dela in fenomenet i två 
huvuddimensioner, feedback från arbetsledare och medarbetare samt feedback mellan 
medarbetare. Dessa två dimensioner delas sedan in i ytterligare sju olika dimensioner för att öka 
förståelsen om fenomenet; kvalitén på feedback, framförandet av feedback, positiv feedback, 
negativ feedback, källtrovärdighet, källtillgänglighet och främjande av feedback (Steelman et al., 
2004). Denna teori kommer användas för att förklara hur feedback från arbetsledaren till 
medarbetaren påverkar arbetsledarens roll för effektiv styrning. För att göra teorin lämpad till 
denna studiens syfte så kommer fokus att vara på huvuddimensionen feedback från arbetsledare 
till medarbetare samt dessa underdimensioner; kvalité på feedback, framförandet av feedback, 
källtillgänglighet, positiv feedback och negativ feedback. Dimensionerna beskrivs enligt skaparen 
Steelman et al. (2004) mer ingående nedan. 
 

● Kvalité på feedback; den mottagande parten värderar informationen som ges om 
mottagaren upplever återkopplingen är användbar. 

● Framförandet av feedback; hur mottagaren tar emot den information som ges, refereras till 
den omtänksamheten som finns i hur återkopplingen presenteras.  

● Källtillgänglighet; i vilken utsträckning och enkelhet det upplevs att mottagaren kan ta emot 
feedback.   

● Positiv feedback; mottagarens egna uppfattning om hur arbetsledaren förmedlar positiv 
återkoppling och hur väl återkopplingen stämmer överens med mottagarens egna tolkning 
av sin prestation. 

● Negativ feedback; mottagarens egna uppfattning om hur arbetsledaren förmedlar negativ 
återkoppling och hur väl återkopplingen stämmer överens med mottagarens egna tolkning 
av sin prestation. 

2.3 Förtroende mellan arbetsledare och medarbetare 
Förtroende kan ses som smörjmedlet inom en organisation och utan förtroende kan inte en 
organisation arbeta (Welch, 2006). Detta stöds även av Sharkie (2009) som betonar att förtroende 
är det viktigaste elementet mellan ledare och underordnad eftersom förtroende gör det möjligt att 
samarbeta och skapa relationer. En bra relation mellan arbetsledare och anställd är nödvändigt för 
företagets prestationer och för den anställdes engagemang och lojalitet inom företaget (Tansel & 
Gazîoğlu, 2014; Wieneke et al., 2019). Hög kvalitet av samarbete, kompetens och 
kunskapsspridning är ett resultat av att personal har fått möjligheten att integrera med andra. 
Genom att integrera med andra utvecklar man förtroende och möjliggör samarbete. Kunskap får 
störst spridning då förhållandet är bra och kommunikationen enkel (Sharkie, 2009). Vidare 
förklarar Sharkie (2009) att förtroende består av individens tolkning av olika element:  
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● Hur man anser att man blivit behandlad av organisationen, ledningen och kollegor 
● Hur man anser att rättvisa finns på arbetsplatsen 
● Huruvida man håller löften och skyldigheter på arbetsplatsen 

 

Då arbetsledaren visar förtroende till sina anställda för det med sig att de anställdas delaktighet 
ökar (Favero, Meier, & O’Toole Jr, 2014). Likaså om arbetsledaren låter medarbetarna vara 
delaktiga så ökar medarbetarnas förtroende för ledningen (Timming, 2012). Medarbetarnas 
delaktighet kännetecknas ofta som ett förlopp där inflytande delas mellan underordnade och 
överordnade. Detta förlopp karaktäriseras av att medarbetaren får ta del i beslutsfattanden och ta 
egna initiativ vid problemlösning. Tidigare studie belyser att det finns samband mellan 
underordnades känsla av delaktighet och dess prestation, produktivitet och arbetstillfredsställelse 
(Bhatti & Qureshi, 2007). Om medarbetare känner sig delaktig i organisationen och får vara 
involverad i beslutfattande så minskar sannolikheten att man väljer att lämna sin arbetsplats (Van 
Scotter, 2000). 
 

Inom detaljhandeln kan små justeringar i förhållandet mellan arbetsledare och medarbetare direkt 
även påverka samverkan mellan medarbetare och kund. Att skapa goda relationer till sina anställda 
resulterar mest troligt i att den goda relationen överförs till kund. Om den anställde upplever sig 
bekväm med sin arbetsledare är det med större sannolikhet att den anställde tar upp en diskussion 
med sin arbetsledare om uppkomna problem och är engagerad för informationsdelning från sin 
arbetsledare. Då dessa beteenden uppnås hos medarbetaren är det även stor sannolikhet att 
medarbetaren engagerar sig i samma beteende för kunden (Anderson, 2006). Vidare förklarar 
Lindblom, Kajalo och Mitronen (2015) att när en medarbetare inom detaljhandeln uppfattar 
engagemang och rättvis behandling från arbetsledaren känner medarbetaren högre optimism, 
motivation och trivsel inom företaget (Lindblom et al., 2015). 

2.4 Medarbetarnas arbetstillfredsställelse  
Arbetstillfredsställelse definieras som “ett behagligt eller positivt känslomässigt tillstånd”, vilket 
är “en funktion av det upplevda förhållandet mellan det man vill ha från ett jobb och det man 
uppfattar det erbjuder” (Chisten, Iyer, & Soberman, 2006, s. 142)  Att koppla samman 
arbetstillfredsställelse med hur lång tid medarbetaren arbetat inom organisationen kan ses som en 
självklarhet för många, då man mest troligt inte blir varaktig på en arbetsplats där man upplever 
låg arbetstillfredsställelse. Men det finns även forskning som beskriver sambandet mellan antal år 
på företaget och arbetstillfredsställelse som mer komplext än så då nya medarbetare ofta kan erhålla 
en högre grad av arbetstillfredsställelse från början av sin karriär inom den nya organisationen, 
men att den kan tendera till att förändras under tiden (Oshagbemi, 2000). För få en bättre förståelse 
i fenomenet arbetstillfredsställelse behöver man studera vilka variabler som har en inverkan på hur 
medarbetaren upplever sin arbetstillfredsställelse (Pool, 1997).  
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Arbetstillfredsställelse är ett extra viktigt fenomen att studera inom detaljhandeln eftersom det är 
butikssäljarna som representerar företaget och får ta det största ansvaret för kundnöjdheten. Det 
går att återfinna studier som beskriver att om medarbetarna i försäljningsbranschen har hög 
arbetstillfredsställelse så kommer även kundtillfredsställelsen att vara hög. Resonemanget grundar 
sig i arbetsklimatet och hur väl medarbetaren känner sig tillfreds på arbetsplatsen påverkar deras 
beteenden vilket i sin tur kommer speglas vilken servicegraden konsumenten upplever efter 
bemötandet med säljaren (Lam & Lau, 2008). 

2.5 Sammanfattning av teori 
Genom den litteratur och teori som presenterats inom referensramen har centrala begrepp växt fram 
och studerats. Referensramen ger en antydan om hur organisationer inom detaljhandeln med hjälp 
av arbetsledarens roll kan påverka medarbetarnas arbetstillfredsställelse. Utifrån teori har en 
modell framtagits som presenteras som figur 1.  
 

 
Figur 1: Sambandet mellan feedback, förtroende och arbetstillfredsställelse. 

 
Modellen ovan förklarar att det finns två oberoende samband mellan arbetsledarens roll för effektiv 
styrning inom detaljhandeln och medarbetarnas arbetstillfredsställelse. Den första oberoende 
variabeln som modellen visar är feedback från arbetsledare till medarbetare. Tidigare forskning har 
påvisat att feedback från arbetsledaren till medarbetaren kan påverka vilken grad av 
arbetstillfredsställelse som medarbetaren känner på sin arbetsplats. Den andra oberoende variabeln 
modellen beskriver är förtroende mellan arbetsledare och medarbetare. Tidigare forskning visar att 
förtroende mellan arbetsledaren och medarbetare har påverkan på hur väl medarbetaren känner sig 
tillfreds på arbetsplatsen. Genom att förklara dessa samband kan viss förståelse uppnås till varför 
medarbetarna inom detaljhandeln ofta väljer att avsluta sin anställning.    
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3. METOD 
I det tredje avsnittet introduceras studiens metod. Metodavsnittet inleds med forskning och 
undersökningsansats. Sedan presenteras studiens tillvägagångssätt med bland annat 
enkätutformning och datainsamlingsmetod. Avslutningsvis presenteras de metodproblem som 
uppstått under studiens gång genom validitet och reliabilitet.  

3.1 Forskning - och undersökningsansats 
Studiens syfte ämnade sig till att förklara hur medarbetarna i en organisation ser på arbetsledarens 
roll i relation till upplevd arbetstillfredsställelse. Forskarna valde att studera detta genom studiens 
två oberoende variabler; feedback från arbetsledaren till medarbetaren och förtroendet mellan 
arbetsledare och medarbetaren. Studien var av analytisk karaktär då fenomenet studerades genom 
att försöka beskriva kausaliteten i korrelationer vilket är ett orsak-verkan-samband. I studiens 
orsak-verkan-samband fungerade de oberoende variablerna som en orsaksförklaring till den 
beroende variabeln; arbetstillfredsställelse.  
 

Eftersom forskarna själva har samlat in och tolkat data har studien använt sig av primärdata (David 
& Sutton 2016). Studien antog även en kvantitativ ansats eftersom data som kunde uttryckas i tal, 
procent och tabeller var av intresse för att kunna genomföra studien. Det förekom även starka 
deduktiva inslag eftersom studien undersökte samband mellan olika variabler. Detta innebar att 
studien utgick från teorin som sammanfattades med en modell för att i empirikapitlet se hur det 
förväntade utfallet sammanföll med det verkliga utfallet. Deduktiv forskning skapar och testar 
hypoteser (David & Sutton 2016) vilket denna studie inte har gjort och har därmed endast inslag 
av deduktiv forskning. 

3.2 Litteraturstudie 
För att få djupare vetskap om det utvalda ämnet har vetenskapliga artiklar inom området 
undersökts. Som sökmotor har bland annat databaserna Scopus, Emeraldinsight och Google 
Scholar använts via biblioteket på Luleå tekniska universitets hemsida. För att erhålla väsentliga 
sökträffar användes engelska nyckelord som var relevanta för forskningsämnet; “job 
satisfaction”, “employee turnover”, “feedback”, “leadership”, “human resource management“, 
“management control system”, “trust”, “relationship”, “participation”, “retail” och “frontline 
employees”. För att få en mer omfattande kunskap i vad som tidigare är forskat kring om ämnet 
har även referenslistor från tidigare examensarbeten varit till användning i studien. 

3.3 Urval 
I denna studie har ett varuhus inom en internationell detaljhandelskedja valts ut som representant 
för branschen. Det utvalda varuhuset ingår i en koncern och erhåller lång erfarenhet inom 
verksamhetsområdet. Undersökningsenheten består av ett flertal arbetsledare där varje enskild 
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arbetsledare har ansvar över en grupp medarbetare. Medarbetarna i varuhuset bedömdes därav 
besitta uppfattningar om hur de upplever arbetstillfredsställelse på sin arbetsplats i relation till 
feedback och förtroende från sin arbetsledare. Varuhuset består av 53 antal anställda där alla fick 
möjlighet att delta i enkätundersökningen, antalet svar som erhölls var 28 stycken vilket gav en 
svarsfrekvens på 53%. Eftersom studien inte syftade till att göra jämförelser ansågs ett varuhus 
som representativt för att se till liknande varuhus inom branchen. Studien är därmed intressant 
främst för det utvalda varuhuset men kan även ge indikationer på hur viktig arbetsledarens roll är 
för arbetstillfredsställelsen i andra liknande varuhus inom detaljhandeln. Det varuhus som valdes 
ut till studien ville vara anonyma vilket respekterades till hänsyn av etiken. Det betyder att ingen 
utanför forskarlaget kan identifiera varken varuhuset eller deltagarna i studien.  

3.4 Enkätutformning  
Valet av att skicka ut enkätfrågor var för att få stort antal svar under en begränsad tidsrymd. 
Insamlingen gav författarna möjligheten att analysera stor mängd data i siffror, tabeller och andra 
kodningsformat med hjälp av statistiska metoder. Enkäten var konstruerad med slutna frågor där 
respondenterna svarat efter ett antal fastställda svarsalternativ. Valet av att endast använda sluta 
frågor berodde dels på att enkäten går att besvara snabbare än med öppna frågor och kräver mindre 
ansträngning av respondenten vilket kan leda till högre svarsfrekvens. Slutna frågor är även lättare 
och mer tidsbesparande för forskaren att hantera och koda. Dock kan felaktigheter uppstå med 
slutna frågor, exempelvis så tvingas den som svarar att välja ett alternativ som respondenten inte 
kanske valt om frågan var ställd av öppen karaktär. Frågorna utformades till en webbenkät i Google 
Formulär. Google Formulär gav författarna möjlighet att utforma och designa en professionell 
presentation. En enkät som inte förmedlar en känsla av meningsfullhet kommer troligen inte att 
uppleva önskad respons (David & Sutton, 2016). 
 

Enkätfrågorna besvarades med hjälp av en Likert-skala som bestod av svarsalternativen 1-5 samt 
1-7. Extrempunkterna i vardera sida var utformad från “håller inte alls med” respondenten svarade 
1, till “håller fullständigt med” respondenten svarade 5 alternativt 7 beroende av vilken skala som 
fanns att tillgå. Andra extrempunkter som “i mycket liten grad” till “i mycket hög grad” samt 
“aldrig” till “alltid” användes också på samma sätt i enkäten. Respondenten valde den siffra som 
var mest representabel för hens åsikt. En Likert-skala valdes ut då den gav författarna möjlighet till 
att samla mer information om åsikter utöver enklare uttryck som ja/nej (David & Sutton, 2016). 

3.5 Datainsamlingsmetod  
Enkäten var webbaserad och länken skickades ut 19-04-25 via ett e-postutskick till varuhuschefen 
inom det utvalda företaget. Varuhuschefen publicerade länken på varuhusets intranät för att nå ut 
till alla anställda. Fördelarna med en webbaserad enkät är dels att datainsamlingen kan gå fort, att 
svaren inte behöver behandlas manuellt och att enkäten kan utformas så att respondenterna inte kan 
avstå från att svara på vissa frågor (David & Sutton, 2016).  
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Enkäten startade med en inledande del där en presentation om arbetet beskrevs, det framgick även 
här att all datainsamling var anonym. Respondenterna hade två veckor på sig att svara innan 
enkäten blev otillgänglig. 
 

Vid formuleringen av frågorna till datainsamlingen användes till största del frågor som använts i 
tidigare forskning men med en urvalsprocess som genomfördes för att göra underlaget relevant till 
studiens syfte. Första tre frågorna i enkätundersökningen bestod av bakgrundsfrågor om 
medarbetarens kön, antal år i branschen och hur länge medarbetaren har haft sin nuvarande 
arbetsledare. Dessa frågor var utformade för att få ökad data om hur fenomenet kunde relateras till 
medarbetarens bakgrundsfaktorer i studiens resultat. Därefter ställdes frågor om feedback från 
arbetsledare till medarbetare, den upplevda relationen mellan medarbetare och arbetsledare samt 
till sist några avslutade frågor om arbetstillfredsställelse som betecknades som övriga frågor i 
enkäten. Vid sammanställningen så kategoriseras enkätens olika dimensioner och frågor som 
tillhörde samma undersökningsområde sattes ihop till underkategorier för att förenkla analysen. 
Vid frågor som var omvänt formulerade framställdes en omvänd skala för att kunna beräkna 
korrekta statistiska mått.  
 

Som verktyg vid utformningen av enkätfrågor relaterade till den oberoende variabeln feedback 
användes ”FES” som är skapad av Steelman et al. (2004). Dessa frågor har i en senare studie blivit 
översatta från engelska till svenska av Nilsson & Jansson (2010). Detta verktyg valdes eftersom 
enkätfrågorna var validerade och använts i flertalet tidigare studier (Norris-Watts & Levy, 2004; 
Anseel & Lievens, 2007; Rosen et al., 2006). Eftersom denna studie syftade till att undersöka 
samband mellan arbetsledarens roll och feedback från arbetsledare till medarbetare utelämnades 
vissa delar av teorin när enkätfrågorna utformades. ”FES” bestod av sju olika dimensioner från 
början, men för att anpassa modellen efter denna studies ändamål så valdes fem dimensioner ut 
under kategorin feedback från arbetsledare till medarbetare; Framförandet av feedback, kvalitén 
på feedback, källtillgänglighet, positiv feedback och negativ feedback vilket resluterade i 14 
utvalda påståenden från dessa dimensioner. Verktyget utgår från en skattningsskala med sju olika 
svarsalternativ med extrempunkter vilket även valdes i denna studie för att bibehålla validiteten i 
de beprövade enkätfrågorna. Påståenden gällande feedback återfinns i enkätens fråga 4-16 varav 
fråga 4-7 relaterades till kvalitén på feedback, fråga 8-9 relaterades till framförande av feedback, 
fråga 10-11 relaterades till positiv feedback, fråga 12-13 relaterades till negativ feedback samt fråga 
14-16 relaterades till tillgänglighet av feedback.  
 

Instrumentet som användes till enkätfrågor relaterade till förtroende mellan arbetsledare och 
medarbetare samt medarbetarens arbetstillfredsställelse var Copenhagen Psychosocial 
Questionnaire version II (COPSOQ II). COPSOQ II har blivit översatt och validerat av Berthelsen, 
Westerlund och Krestinsen (2014). Skattningsskalan som användes i denna studie hade en 
femgradig skala precis som i det validerade instrumentet för att bibehålla trovärdigheten. I 
enkätstudien valdes åtta frågor ut från COPSOQ II för att få empiriskt material gällande relation 
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och fyra frågor gällande arbetstillfredsställelse för att besvara studiens syfte. För att anpassa 
frågorna för denna studie förändrades uttrycket “ledningen” till “närmaste chef” i frågorna 16, 17, 
19, 20, 22 & 23. Fråga 17-22 i enkäten är relaterades till medarbetarnas uppfattning om 
arbetsplatsen som helhet. Fråga 23-24 relaterades till medarbetarnas uppfattning om dess relation 
till sin arbetsledare, fråga 25-27 var förknippade med arbetstillfredsställelse. 

3.6 Val av analysmetod   
Data som samlades in genom enkätundersökningen behandlades i Statistical Package for the Social 
Sciences, som vidare i uppsatsen benämns SPSS. SPSS är ett statistiskt analysprogram som en rad 
olika forskare och företag använder vid komplexa statistiska dataanalyser. Detta program hjälpte 
författarna att ta fram de medelvärden, korrelationskoefficienter, regressionsanalyser, signifikanser 
och diagram som presenteras i uppsatsen. 
 
Andersson, Jorner och Ågren (2007) beskriver att korrelationskoefficienten visar om det finns 
samband mellan olika variabler. Om värdet på korrelationskoefficienten är negativ föreligger 
negativt samband mellan variablerna och om värdet är positivt föreligger positivt samband mellan 
variablerna. Värdet visar också på vilken styrka det linjära sambandet har. Vid tillämpning och av 
korrelationskoefficienten är det viktigt att förstå att styrkan av det linjära sambandet mäts och inte 
sambandets kausala riktning. Korrelationskoefficienten kan även förändras drastiskt om det finns 
värden som avviker starkt från de resterande. 
 
Vidare beskriver Andersson, et al. (2007) att med hjälp av regressionsanalys kan man definiera hur 
sambandet ser ut mellan undersökningsvariabeln (beroende variabeln) och en eller flera 
förklarande variabler (oberoende variabler). Studiens beroende variabel var arbetstillfredsställelse 
och studiens oberoende variabler var feedback från arbetsledare till medarbetare samt förtroende 
mellan arbetsledare och medarbetare. Med hjälp av korrelation- och regressionsanalys analyserade 
författarna hur de huvudsakliga variablerna samt hur andra mellanliggande variablerna förhöll sig 
till varandra.   

3.7 Metodproblem 
Validitet är ett begrepp som syftar till att beskriva hur väl ett mätinstrument mäter det de avser att 
mäta (David & Sutton, 2016). För att få en hög validitet i denna studie har enkätutformningen varit 
en central del för att besvara de som ansågs att besvaras. Genom användandet av mätinstrument 
som är testade och validerade av tidigare forskningsstudier skyddades studiens validitet. Intern 
validitet handlar om att fastställa det kausala sambandet då en bred referensram är ett krav för att 
säkerställa att det inte finns andra faktorer som påverkar studiens oberoende variabler (David & 
Sutton, 2016). För att erhålla hög intern validitet i denna studie har en fördjupad litteraturstudie 
gjorts som har varit till grund för den teoretiska referensramen som har presenterats. Extern 
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validitet är ett begrepp som syftar till att förklara med vilken precision forskningsresultatet är 
tillförlitligt för att generalisera en större population än studiens utvalda (David & Sutton, 2016).  
 
Denna studie begränsades till ett varuhus inom detaljbranschen vilket gav ett relativt litet urval 
med endast 28 erhållna svar. Eftersom att varuhuset ingår i en internationell koncern kan resultatet 
med viss försiktighet användas av varuhusen inom koncernen i Sverige som har liknande 
arbetsstrukturer som de undersöka varuhuset. Det mindre urvalet gjorde att studiens externa 
validitet kan ses som något bristfällig. 
 
Reliabilitet är ett begrepp som syftar till att förklara tillförlitligheten i forskningsresultatet. Med en 
hög reliabilitet menas därmed att studien skulle kunna erhålla samma resultat vid en senare 
undersökning. För att bekräfta reliabiliteten kan en datainsamling genomföras mer än en gång för 
att säkerhetsställa att respondenterna svarar samma sak i båda undersökningarna (David & Sutton, 
2016). I denna studie sågs inte det som ett alternativ eftersom det fanns en tidsbegränsning samt 
att denna metod kan göra att respondenterna anser att det inte är nödvändigt att svara på samma 
frågor en till gång och därför inte tar sig tid att svara på frågorna. För att säkerställa reliabiliteten 
och eliminera mänskliga fel vid sammanställningen har datainsamlingen och analysen gjorts via 
dataprogrammet SPSS istället för att manuellt sammanställa empirin. 
 
Då det fanns problematik med att få respondenterna att svara på enkätundersökningen efter den 
publicerats via företagets intranät valde författarna att genomföra två platsbesök. Det första besöket 
ägde rum på kvällen och det andra besöket dagen efter på morgonen, detta för att nå ut till både de 
som jobbade dag och de som jobbade kväll. Dessa två besök med vår personliga närvaro gynnade 
studiens svarsfrekvens då antalet svar fördubblades.  
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4. RESULTAT 
Detta avsnitt presenterar resultatet som erhållits från den kvantitativa studien. Först presenteras 
enkätresultatet med sammanställda figurer och tabeller. Sedan introduceras 
korrelationskoefficienter och regressionsanalyser för att skapa ökad förståelse i framtagna 
samband.  

4.1 Beskrivande statistik  
Inledande i enkätundersökningen fick respondenterna svara på hur många år de varit anställda på 
sin arbetsplats samt vilket kön de identifierar sig som, se figur 2. 
 

 

Figur 2: Antal år på arbetsplatsen och kön 
 

De 28 respondenterna har en könsfördelning på 13 stycken män och 15 stycken kvinnor vilket 
utgör en procentuell fördelning på 46,4% män och 53,6% kvinnor. Hur många år de varit anställda 
varierar, alltifrån mindre än 1 år till mer än 6 år. Störst andel på ca 36% har jobbat 1-2 år och 25 % 
har jobbat mindre än 1 år vilket beskriver att det finns en hög omsättning av personal. 
 

I bakgrundsfrågorna fick även respondenterna besvara hur länge medarbetaren har haft sin 
arbetsledare vilket illustreras i ett cirkeldiagram, se figur 3. 
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Figur 3: Antal år med sin arbetsledare 
 

Cirkeldiagrammet ovan visar att det inte är någon av de medverkande som har haft sin arbetsledare 
i fem år eller mer. Det går även att utläsa i cirkeldiagrammet att majoriteten av respondenterna har 
haft sin nuvarande arbetsledare mindre än 1 år eller mellan 1-2 år. 
 

Studiens oberoende variabel: feedback innehåller fem olika underkategorier med mellan två till 
fyra olika enkätfrågor till varje underkategori. Resultatet från dessa enkätfrågor har sammanställts 
i en tabell, se tabell 1.   

TABELL 1: Feedback 
 

 

I tabellen ovan går det att utläsa att ingen av underkategorierna relaterade till feedback från 
arbetsledare till medarbetare fick ett medelvärde under 4,0. De två kategorierna som fick högst 
medelvärde och utmärkte sig i jämförelse med de andra är kvalitet på feedback samt framförande 
av feedback som fick högst medelvärde på nästan 5,8. Standardavvikelsen är relativt hög i samtliga 
underkategorier med negativ feedback som har högst avvikelse på 1,78. Detta innebär att 
spridningen av svaren är störst på frågorna som tillhör negativ feedback där det finns en fördelning 
på alla enkätens svarsalternativ på en sjugradig skala.   
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Studiens andra oberoende variabel: förtroende innehåller två olika underkategorier, relation samt 
arbetsplatsen som helhet. Den första av dessa underkategorier innehåller två frågor som handlar 
om relationen mellan arbetsledaren och medarbetaren. Den andra handlar om arbetsplatsen i helhet 
och innehåller sex enkätfrågor som slogs samman. Datainsamlingen har sedan sammanställts i 
tabellform för att visa resultatet, se tabell 2. 
 

TABELL 2: Förtroende 
 

 
 

 
Tabellen ovan visar att både relation mellan arbetsledare och medarbetare och arbetsplatsen som 
helhet har ett högt medelvärde på över 3,7 på en femgradig skala. Den kategorin som fick störst 
variation är relation där minimum ligger på 1,0 och maximum på 5,0 med en standardavvikelse på 
1,12. Detta resultat visar att respondenterna har delad uppfattning om dess relation med sin 
arbetsledare. Däremot är respondenterna mer enade i hur dom upplever arbetsplatsen som helhet 
där det föreligger en relativt låg standardavvikelse på 0,68. 
 
Studiens beroende variabel: arbetstillfredsställelse innehåller tre enkätfrågor som sedan 
sammanställdes i en tabell för att beskriva resultatet, se tabell 3. 
 

TABELL 3: Arbetstillfredsställelse 
 

 
 
Tabellen ovan visar ett resultat av det frågor som är relaterade till arbetstillfredsställelse. Resultatet 
gav ett medelvärde på över 3,0 på en femgradig skala vilket visar att de som deltagit i 
enkätundersökning överlag är tillfreds med sin arbetssituation. Tabellen visar även att det finns ett 
minimum på 1,3 och maximum på 5,0 vilket ger en spridning runt medelvärdet på 0,96.  

4.2 Korrelationskoefficienter  
Korrelationen mellan arbetstillfredsställelse, feedback och förtroende har tagits fram för att se om 
det finns några samband mellan variablerna samt om dessa samband är positiva eller negativa. 
Resultatet från dessa korrelationer har sedan sammanställts i en tabell, se tabell 4. En 
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korrelationskoefficient på -1 indikerar på ett starkt negativt samband, korrelationskoefficient på 0 
beskriver att det inte finns något samband mellan variablerna och 1 betyder att det föreligger starkt 
positivt samband.  
 

TABELL 4: Korrelation mellan arbetstillfredsställelse, feedback och förtroende 
 
 

 
 
Tabellen ovan visar att det finns ett svagt positivt samband mellan den beroende variabeln 
arbetstillfredsställelse och den oberoende variabeln feedback. Sambandet har en 
korrelationskoefficient på 0,33 med en signifikansnivå på 0,05. Detta resultat beskriver att det finns 
en korrelation mellan beroende variabeln arbetstillfredsställelse och oberoende variabeln feedback 
med 95% säkerhet. Tabellen visar även att det finns relativt starkt positivt samband mellan 
beroende variabeln arbetstillfredsställelse och oberoende variabeln förtroende. Sambandet beskrivs 
med en korrelationskoefficient på närmare 0,57 samt en signifikansnivå på 0,01. Detta resultat 
innebär att vi med 99% säkerhet kan säga att koefficienten inte är 0 utan att det råder samband 
mellan variablerna. 
 
För att visa korrelationerna med ett alternativt tillvägagångssätt så har studien tagit fram två 
spridningsdiagram vilket ger en visuell bild av sambanden som framtagits tidigare i resultatkapitlet, 
se tabell 4. Spridningsdiagrammen innehåller en regressionslinje som tydliggör korrelationen som 
finns mellan oberoende och beroende variabeln. Första spridningsdiagrammet illustrerar 
respondenternas svar som relateras till sambandet feedback från arbetsledare till medarbetare samt 
arbetstillfredsställelse, se figur 4.    
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Figur 4: Spridningsdiagram avseende arbetstillfredsställelse och feedback 

 
Spridningsdiagrammet ovan har oberoende variabeln feedback på x-axeln och beroende variabeln 
arbetstillfredsställelse på y-axeln. Det går att utläsa från diagrammet att det finns en stor spridning 
runt regressionslinjen vilket beskriver ett tvetydigt samband med flertalet extrema värden som 
avviker från majoriteten. Detta bekräftar tidigare resonemang om att det finns ett svagt samband 
mellan variablerna med en hög standardavvikelse. 
 
Det andra spridningsdiagrammet illustrerar variationen av respondenternas svar som relateras till 
sambandet förtroende mellan medarbetare och arbetsledare samt arbetstillfredsställelse, se figur 5.  

 

 

 
 

Figur 5: Spridningsdiagram avseende arbetstillfredsställelse och förtroende 
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Spridningsdiagrammet ovan har oberoende variabeln förtroende på x-axeln och beroende variabeln 
arbetstillfredsställelse på y-axeln. Diagrammet har en viss spridning runt regressionslinjen men 
påvisar att det finns ett positivt starkt samband eftersom punkterna är relativt centrerade. Detta 
bekräftar tidigare resonemang om att korrelationskoefficienten har ett värde som är närmare 1 än 
0, se tabell 4. 

4.3 Regressionsanalys  
Regressionsanalyser är framtagna för att beskriva hur sambanden ser ut mellan studiens beroende 
och oberoende variabler. Hur medarbetarnas arbetstillfredsställelse påverkas av arbetsledarens 
feedback samt hur medarbetarnas arbetstillfredsställelse påverkas av förtroende mellan 
medarbetaren och arbetsledaren. Regressionsanalyserna visar således på om en ökning i den 
oberoende variabeln leder till en ökning eller minskning i den beroende variabeln. 
 

4.3.1 Sambandet mellan arbetstillfredsställelse och feedback 

För att kunna säga något om det samband som råder mellan feedback från arbetsledare till 
medarbetare samt arbetstillfredsställelse har en sammanfattning tagit fram ut regressionsanalysen, 
se tabell 5.  

 
TABELL 5: Reslutat av regressionsanalys med oberoende variabeln: Feedback 

 

 
 

Tabellen ovan beskriver det samband som råder mellan arbetstillfredsställelse och feedback från 
arbetsledare till medarbetare. Feedback har ett värde på 0,306 visar vilken effekt feedback har på 
arbetstillfredsställelse. Om feedback ökar med 1 så skulle arbetstillfredsställelsen enligt 
regressionsanalysenöka med 0,306. Interceptet är 1,745 vilket beskriver det förväntade värdet av 
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arbetstillfredsställelse då värdet av feedback är 0. Signifikansnivån från regressionsanalysen 
avseende feedback (0,088) och interceptet (0,051) har värden som är något under gränsvärdet på 
0,050. Vi kan därmed inte skilja om korrelationskoefficienten är 0, utan det kan lika gärna vara 0. 
Resultatet innebär således att vi med 5% felmarginal inte kan säga att det finns ett signifikant 
samband. R-Square i tabellen redogör vilket förklaringskraft som finns mellan variationen i den 
beroende variabeln och den oberoende variabeln. Ett tal som beskrivs mellan 0 och 1 där högre 
värde ger bättre förklaringskraft. Det går att utläsa att R-Square är 0,108 vilket betyder att 
förklaringskraft är 10,8%. Resultatet innebär alltså att 10,8% av variationen i arbetstillfredsställelse 
kan förklaras av feedback.  

4.3.2 Sambandet mellan arbetstillfredsställelse och förtroende 

För att kunna säga något om det samband som råder relaterat till förtroende mellan arbetsledare till 
medarbetare samt arbetstillfredsställelse har en sammanfattning tagit fram ut regressionsanalysen, 
se tabell 6. 
 

TABELL 6: Resultat av regressionsanalys med oberoende variabeln: Förtroende 
 

 
 
Tabellen ovan beskriver det samband som råder mellan beroende variabeln arbetstillfredsställelse 
och oberoende variabeln förtroende. Tabellen visar att förtroende har ett värde på 0,627 vilket 
förklarar att om förtroende skulle öka med 1 så skulle arbetstillfredsställelsen enligt 
regressionsanalysen öka med 0,627. Interceptet är 0,815 vilket beskriver det förväntade värdet av 
arbetstillfredsställelse då värdet av förtroende är 0. I tabellen går det även att utläsa med vilken 
säkerhet vi kan säga att förtroende har effekt på arbetstillfredsställelsen. Signifikansnivån som 
framgår i regressionsanalysen för förtroende har ett värde 0,002 vilket säger att vi med 0,2% 
felmarginal kan konstatera att det finns ett signifikant samband. Signifikansnivån för interceptet 
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(0,259) är dock under gränsvärdet vilket betyder att värdet inte är signifikant med 95% säkerhet. 
Tabellen visar även ett R-Square på 0,320 vilket betyder att förklaringskraft är 32%. Detta innebär 
således att 32% av variationen i arbetstillfredsställelse kan förklaras av förtroende.  
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5. ANALYS  
I följande kapitel presenteras och diskuteras resultatet som framkommit genom 
enkätundersökningen med stöd av den teoretiska referensramen. Analysen har för avsikt att koppla 
ihop teori och empiri för att sedan leda fram till slutsatser som presenteras i uppsatsens sista 
kapitel.   

5.1 Arbetstillfredsställelse 
Det framgår att respondenterna skulle rekommendera andra att söka anställning på arbetsplatsen 
(fråga 27, bilaga 1). Detta kan tolkas som att de flesta är nöjd med sin arbetsplats och vill 
rekommendera arbetsgivaren vidare till människor i sin närhet. Det framgår dock att 
respondenterna har delade uppfattningar om sin upplevda arbetstillfredsställelse på arbetsplatsen. 
Vi kan se att flertalet medarbetare överväger att söka nytt jobb (fråga 25, bilaga 1) trots att de 
anställda generellt är relativt tillfredsställda på arbetsplatsen. Vi kan alltså se att det inte finns några 
direkta samband mellan huruvida medarbetare överväger att söka nytt jobb och deras uppleva 
arbetstillfredsställelse. Studien av Mobley (1977) motsäger vårt resultat, författaren framställer att 
om de anställda känner arbetstillfredsställelse finns det större sannolikhet att de inte väljer att 
avsluta sin anställning. En förklaring till att vårt resultat motsäger studien av Mobley (1977) kan 
dels bero på förändringar i arbetssturkturen sedan studien utfördes. Arbetstiderna inom 
detaljhandeln är idag ofta är obekväma, där arbete på kvällar och helger är oundvikligt. Detta kan 
vara en anledning till att man söker nytt arbete trots att arbetstillfredsställelse finns. 
 
Det visade sig även att en fjärdedel av de anställda har jobbat mindre än ett år på sin arbetsplats. 
Med viss försiktighet kan vi dra slutsatsen att arbetsplatsen har en personalomsättning på omkring 
25% vid den undersökta perioden. Med stöd av Carléns studie har det utvalda varuhuset en lägre 
personalomsättning än genomsnittet i detaljhandelns verksamhetsområde (Carlén, 2017). De 
anställda är överlag relativt tillfredsställda, trots detta har en av fyra arbetat mindre än ett år på 
arbetsplatsen vilket indikerar att det finns hög personalomsättning. Även detta resultat motsäger 
studien av Mobley (1977) som beskrev sambandet mellan personalomsättning och 
arbetstillfredsställelse som varaktigt. En förklaring till att hög personalomsättning förekommer, 
trots att medarbetarna känner sig tillfreds på arbetsplatsen kan vara att medarbetare inom 
detaljhandeln ser anställningen som en start i arbetskarriären och har aldrig haft en långsiktig 
ambition att stanna oavsett trivsel.  

5.2 Feedback  
Det framgår att det finns samband mellan feedback från arbetsledaren till medarbetaren och 
arbetstillfredsställelse vilket stödjer Gray et al., (2002) studie. Dock finns det en hög variation 
bland svaren vilket indikerar att respondenterna har delad uppfattning om huruvida de upplever att 
feedback från arbetsledare påverkar arbetstillfredsställelsen.  
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Respondenterna är överlag tillfreds med den positiva feedback som utdelas från arbetsledaren. 
Detta visar att arbetsledarna tämligen är bra på att uppmärksamma när deras medarbetare har 
presterat över de förväntningarna som finns. Detta resultat ligger i linje med Belschak et al. (2009) 
som i en studie redogör att en högre grad av positiv feedback ska ha en positiv inverkan på 
medarbetarnas arbetstillfredsställelse. En förklaring till att positiv feedback förekommer i hög grad 
kan vara att arbetsledaren har god kontroll över de individuella prestationerna och medarbetarnas 
uppsatta mål.  
 
Stor spridning bland svaren identifierades vid frågor som berörde negativ feedback. Detta tyder på 
att vissa grupper av medarbetare upplever att de får negativ feedback från sin arbetsledare medan 
andra inte upplever att negativ feedback från sin arbetsledare förekommer. Ett sådant tvetydigt 
resultat kan tolkas som att det finns vissa arbetsledare som arbetar med att ge sina anställda negativ 
feedback, medan andra inte. Det kan således finnas en oenighet i huruvida negativ feedback ska 
användas bland arbetsledarna inom varuhuset vilket till viss del även återfinns i tidigare forskning 
där oeniga resultat har framkommit huruvida negativ feedback påverkar eller inte påverkar 
prestation (Chakrabarty, 2008; Kim et al., 2009).  
 
Det har visat sig att respondenterna även har en stor spridning i sina åsikter om arbetsledaren ger 
frekvent återkoppling om medarbetarens arbetsprestation. Det tyder på att vissa grupper upplever 
att arbetsledaren prioriterar och utför återkoppling medan andra grupper upplever att arbetsledaren 
inte prioriterar eller utför återkoppling. Trots denna variation bland respondenternas åsikter så 
framgår det att majoriteten är nöjd med tillgängligheten av feedback. Vi kan tydligt utläsa att 
medarbetarna uppskattar och värdesätter att få återkoppling från sin arbetsledare. Med stöd av Riaz, 
2010; Huey Yiing et al. 2009 studier kan vi konstatera att en närvarande arbetsledare bidrar till att 
de anställda upplever högre grad av arbetstillfredsställelse.  
 
Eftersom det finns delade meningar om hur medarbetarna upplever att feedback från sin 
arbetsledare påverkar deras arbetstillfredsställelse behöver arbetsledaren anpassa sin roll utifrån 
deras olikheter. Arbetsledaren har därmed en viktig roll att fylla vad gällande feedback för de 
medarbetare vars arbetstillfredsställelse ökar om de upplever att feedback förekommer från sin 
arbetsledare. Arbetsledaren har då möjlighet att påverka vilken grad av arbetstillfredsställelse 
medarbetarna känner. De medarbetare som inte känner att feedback från arbetsledaren påverkar 
deras arbetstillfredsställelse, är arbetsledarens roll för feedback av mindre väsentlighet. Således 
kan vi konstatera att arbetsledaren har en komplex roll att fylla, då det finns olika behov för olika 
medarbetare. Detta resultat är i linje med Roberts och Foti (1998) studie som beskrev att vissa 
medarbetare har större behov av att få feedback från sin arbetsledare medan andra önskar ha stort 
handlingsutrymme och är mer självständiga i sitt dagliga arbete.      
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5.3 Förtroende  
I studiens resultat har det visat sig att det finns starkt positivt samband mellan förtroende och 
arbetstillfredsställelse. Det starka sambandet framgår trots att 43% av medarbetarna har haft sin 
närmaste arbetsledare mindre än ett år och hela 96% har haft sin närmaste arbetsledare mindre än 
tre år. Vårt resultat indikerar på att det går relativt snabbt att bygga upp förtroende vilket motsäger  
studien av Mackenzie (2010) som beskriver att förtroende tar lång tid att bygga upp. En tolkning 
av detta kan vara att arbetsledaren har eller får den utbildning som behövs i samband med 
anställning för att snabbt kunna anta ledarrollen och förstå vikten av förtroende.  
 
Det har visat sig att respondenterna överlag upplever att de har en bra relation med sin arbetsledare. 
De anser att arbetsledaren oftast finns som stöd och hjälper till då det behövs. Medarbetarna 
uppfattar även att arbetsledaren ofta prioriterar trivsel på arbetsplatsen. Vårt reslutat ligger i linje 
med Tansel & Gazîoğlu, 2014; Wieneke et al. 2019 studier som visar att medarbetarna i hög grad 
känner engagemang och lojalitet till företaget. En bra relation med sin arbetsledare kan ha stor 
inverkan på medarbetarens till synes höga arbetstillfredsställelse. 
 
Resultatet visar även att respondenterna överlag upplever att förtroende och rättvisa mellan 
arbetsledare och medarbetare finns. De allra flesta på arbetsplatsen känner hög grad av förtroende 
till den information som kommer från respondenternas närmaste arbetsledare (fråga 18, bilaga 1). 
Detta resultat tyder på att arbetsledaren har visat förtroende till sina anställda vilket även medfört 
att medarbetarna känner förtroende till sin arbetsledare som är i stil med studierna av Favero et al. 
(2014); Timming (2012). Det framgår även att medarbetarna upplever att de är mer nöjd än 
missnöjd med den rättvisa som finns inom företaget. Att upplevd rättvisa har höga värden samtidigt 
som arbetstillfredsställelsen är hög, tyder på att det finns samband mellan arbetstillfredsställelse 
och upplevd rättvisa som är i linje med studien av Lindblom et al. (2015). Vi kan konstatera att 
arbetsledaren är bra på att se alla sina medarbetare och behandlar individerna likvärdigt. Detta 
indikerar att det är av stor vikt att arbeta med likabehandling för att skapa förtroende mellan 
arbetsledare och medarbetare inom detaljhandeln. 
 
Eftersom att resultatet tydligt visar på att medarbetarna upplever högre arbetstillfredsställelse då 
det förekommer förtroende mellan medarbetaren och arbetsledaren har arbetsledaren en viktig roll 
att fylla. Arbetsledaren kan således påverka medarbetarnas upplevda tillfredsställelse genom att 
skapa och bibehålla förtroende.  
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6. SLUTSATSER 
Detta avsnitt kommer att besvara studiens syfte och frågeställning med utgångspunkt i uppsatsens 
empiri och analyskapitel. Vidare presenteras även förslag till fortsatt forskning inom området 
effektiv styrning i detaljhandeln. 

6.1 Studiens slutsatser 
Syftet med denna studie var att beskriva hur arbetsledarens roll för effektiv styrning påverkar 
medarbetarnas upplevda arbetstillfredsställelse inom ett varuhus i detaljhandeln. Målet med studien 
var att förklara samband genom att studera om variablerna “feedback från arbetsledare” samt 
“förtroende mellan arbetsledare och medarbetare” påverkar medarbetarnas arbetstillfredsställelse. 
De mest centrala slutsatserna som vi kan dra utifrån uppsatsens teoretiska referensram och dess 
resultat följer nedan och besvarar studiens forskningsfrågor.  
 
Hur påverkas medarbetarnas arbetstillfredsställelse av feedback från arbetsledare inom ett 
varuhus i detaljhandeln? 
 
Vi har kunnat konstatera att det verkar finnas ett visst samband mellan feedback från arbetsledare 
till medarbetare och arbetstillfredsställelse inom ett varuhus i detaljhandeln. Dock går inte 
resultatet att fastställa med statistisk säkerhet. Arbetsledare har överlag högt fokus på att 
uppmärksamma goda prestationer och berömma sina medarbetare när de presterat över 
förväntningar. Således kan vi se att arbetsledare prioriterar att uppmuntra sina medarbetare vid 
goda prestationer. Dock synliggörs stora variationer i hur medarbetarna vid ett varuhus i 
detaljhandeln uppfattar feedback från arbetsledaren. Studien har visat att medarbetarna värdesätter 
den återkopplingen som kommer från arbetsledaren då de har ambition att utvecklas. Detta 
indikerar att det är en fråga av hög väsentlighet.  
 
Hur påverkas medarbetarnas arbetstillfredsställelse av förtroende mellan arbetsledaren och 
medarbetaren inom ett varuhus i detaljhandeln? 
 
Vi har kunnat konstatera att det finns starkt positivt samband mellan medarbetarnas 
arbetstillfredsställelse och förtroende mellan arbetsledare och medarbetare. Vi kan se att 
medarbetare som upplever rättvisa och har en god relation till sin arbetsledare är mer tillfreds. Detta 
visar att arbetsledare har möjlighet att påverka medarbetarnas arbetstillfredsställelse genom att 
skapa och bibehålla förtroende. Eftersom förtroende uppnås inom kort tid kan de tyda på att 
arbetsledaren tidigare har haft en annan anställning inom samma varuhus och redan har en befintlig 
relation till medarbetarna. Arbetsledaren har då möjligtvis övertagit sin position gradvis vilket 
innebär att arbetsledaren övertagit sin roll på ett naturligt sätt.  
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Resultatet gällande medarbetarnas arbetstillfredsställelse blev inte som vi förväntat oss vid studiens 
start. Trots att det finns en hög arbetstillfredsställelse så förekommer hög personalomsättning vilket 
motsäger av tidigare studier. Arbetstillfredsställelse inom varuhus i detaljhandeln är ett något 
komplext forskningsområde att dra slutsatser inom. Detta eftersom att det finns flertalet påverkande 
faktorer som kan bidra till att medarbetare väljer att avsluta sin anställning. Studien har tagit i 
beaktning två påverkande faktorer där resultatet visar att förtroende mellan medarbetare och 
arbetsledare är mer värdefull för medarbetaren än att få feedback i sitt dagliga arbete av sin 
arbetsledare. Utifrån detta kan vi alltså dra slutsatsen att arbetsledaren har en viktig roll att uppfylla 
främst vad gäller förtroende. Arbetsledarens roll för förtroende har direkt inverkan på hur 
medarbetarna upplever arbetstillfredsställelse. Då studien undersöker ett varuhus kan vi med 
försiktighet säga att det också kan se ut såhär inom ett annat varuhus i detaljhandeln. 
 
Utifrån studiens resultat har en ny modell fastställts för att besvara forskningsfrågorna som tidigare 
presenterats, se figur 6. 

 
 

 

Figur 6: Arbetsledarens betydelse för medarbetarnas arbetstillfredsställelse 
 
Figuren ovan besvarar studiens forskningsfrågor genom att beskriva hur arbetsledarens roll för 
effektiv styrning påverkar medarbetarnas arbetstillfredsställelse. Det går att utläsa att feedback från 
arbetsledare till medarbetare har effekten 0,306 på medarbetarnas arbetstillfredsställelse, dock är 
denna effekt inte statistiskt signifikant. Tabellen ovan visar även att förtroende mellan arbetsledare 
och medarbetare har effekten 0,627 på arbetstillfredsställelsen med 99% säkerhet.  
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6.2 Praktiskt bidrag  
Eftersom studien visar att det finns olikheter i hur arbetsledare arbetar med feedback inom 
detaljhandeln är det väsentligt för ledningen inom den enskilda organisationen att se över hur 
arbetsledare arbetar för att få bättre enlighet. Ett förslag kan vara att införa utbildningsdagar och 
uppföljningsmöten där de diskuterar om hur ledningen önskar att arbetsplatsen arbetar med 
återkopplingar för att skapa en likvärdig arbetsmiljö för alla anställda. Det har även framkommit 
att förtroende är av hög väsentlighet för att medarbetaren ska vara tillfreds på arbetsplatsen. Det 
kan således vara värdefullt för företag inom detaljhandeln som har hög omsättning av personal att 
rekrytera sina arbetsledare internt som redan har en relation till sina medarbetare för att bibehålla 
förtroende. 
 
Eftersom personalomsättningen är hög inom detaljhandeln trots att de anställda har hög 
arbetstillfredsställelse behöver ledningen se över vad som kan åtgärda detta för att hålla nere 
personalomsättningen. Åtgärder som hade varit möjliga för att få de anställda att stanna kvar kan 
vara att införa mer flexibla arbetstider där det finns möjlighet att påverka sitt schema. Faktumet att 
branschen kan ses som en inkörsport till andra anställningar eller under en tidsperiod innan studier 
kan vara svårt att undvika. Ett förslag för att motverka detta kan dock vara att ledningen inom 
företaget ser över sina kulturella normer. Ledningen inom den enskilda organisationen kan skapa 
en tryggare anställning genom att erbjuda större säkerhet i anställningsformerna samt visa 
medarbetaren om att det finns utvecklingsmöjligheter inom organisationen.  

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
Ett förslag till vidare forskning skulle kunna vara att studera om arbetsledaren kan påverka 
personalomsättningen genom effektiv styrning inom detaljhandeln. En sådan studie kan inrikta sig 
på att djupintervjua medarbetare inom verksamhetsområdet för att finna svar varför de överväger 
att söka ny anställning och hur dess arbetsledare kan påverkar detta beslut.  
 
Vidare forskning skulle även kunna undersöka huruvida organisationer inom detaljhandeln arbetar 
med sin personalpolitik samt hur detta påverkar medarbetarnas arbetstillfredsställelse. Detta genom 
att inkludera fler företag för att göra en jämförande studie där man kan undersöka om det är 
olikheter mellan exempelvis anställningsformer, utvecklingsmöjligheter, rättvisa och 
likabehandling samt hur detta påverkar arbetstillfredsställelsen.  
 

 
 

 
 
  



 

 
 

28 

REFERENSLISTA 
Aarons, G. A., & Sawitzky, A. C. (2006). Organizational climate partially mediates the effect of culture on 

work attitudes and staff turnover in mental health services. Administration and policy in mental 
health and mental health services research, 33(3), 289. 

 
Abernethy, M. A., Bouwens, J., & Van Lent, L. (2010). Leadership and control system design. Management 

Accounting Research, 21(1), 2-16.  
 
Anderson, C. H. (1984). Job design: employee satisfaction and performance in retail stores. Journal of Small 

Business Management (pre-1986), 22(000004), 9. 
 
Anderson, J. R. (2006). Managing employees in the service sector: A literature review and conceptual 

development. Journal of Business and Psychology, 20(4), 501. 
 
Andersson, G., Jorner, U., & Ågren, A. (2007). Regressions- och tidsserieanalys. Lund: Studentlitteratur. 
 
Anseel, F., & Lievens, F. (2007). The long- term impact of the feedback environment on job satisfaction: 

A field study in a Belgian context. Applied Psychology, 56(2), 254-266. 
 
Arndt, A., Arnold, T. J., & Landry, T. D. (2006). The effects of polychronic-orientation upon retail 

employee satisfaction and turnover. Journal of Retailing, 82(4), 319-330. 
 
Balzer, W. K., Doherty, M. E., & O'Connor, R., Jr. (1989). Effects of cognitive feedback on performance. 

Psychological Bulletin, 106(3), 410-433.  
 
Belschak, F. D., & Den Hartog, D. N. (2009). Consequences of positive and negative feedback: The impact 

on emotions and extra- role behaviors. Applied Psychology, 58(2), 274-303. 
 
Berthelsen, H., Westerlund, H., & Søndergård Kristensen, T. (2014). COPSOQ II: en uppdatering och 

språklig validering av den svenska versionen av en enkät för kartläggning av den psykosociala 
arbetsmiljön på arbetsplatser. Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet. 

 
Bhatti, K. K., & Qureshi, T. M. (2007). Impact of employee participation on job satisfaction, employee 

commitment and employee productivity. International review of business research papers, 3(2), 
54-68. 

 
Carlén, S. (2017). Ökad delaktighet minskar personalomsättning. Hämtad 2019-04-03 från 

https://handelssite.wordpress.com/2017/11/29/okad-delaktighet-minskar-personalomsattning/ 
 



 

 
 

29 

Chakrabarty, S., Oubre, D. T., & Brown, G. (2008). The impact of supervisory adaptive selling and 
supervisory feedback on salesperson performance. Industrial Marketing Management, 37(4), 447-
454. 
 

Cho, Y. N., Rutherford, B. N., Friend, S. B., Hamwi, G. A., & Park, J. (2017). The role of emotions on 
frontline employee turnover intentions. Journal of Marketing Theory and Practice, 25(1), 57-68. 

 
Christen, M., Iyer, G., & Soberman, D. (2006). Job satisfaction, job performance, and effort: A 

reexamination using agency theory. Journal of Marketing, 70(1), 137-150. 
 

Doeleman, H. J., ten Have, S., & Ahaus, K. (2012). The moderating role of leadership in the relationship 
between management control and business excellence. Total Quality Management & Business 
Excellence, 23(5-6), 591-611. 

 
Favero, N., Meier, K. J., & O’Toole Jr, L. J. (2014). Goals, trust, participation, and feedback: Linking 

internal management with performance outcomes. Journal of Public Administration Research and 
Theory, 26(2), 327-343.  

 
Gray, J., & Laidlaw, H. (2002). Part-time employment and communication satisfaction in an Australian 

retail organisation. Employee Relations, 24(2), 211-228. 
 
Hampton, R., Dubinsky, A. J., & Skinner, S. J. (1986). A model of sales supervisor leadership behavior and 

retail salespeople's job-related outcomes. Journal of the Academy of Marketing Science, 14(3), 33-
43. 

 
Huey Yiing, L., & Zaman Bin Ahmad, K. (2009). The moderating effects of organizational culture on the 

relationships between leadership behaviour and organizational commitment and between 
organizational commitment and job satisfaction and performance. Leadership & Organization 
Development Journal, 30(1), 53-86. 

 
Kim, H., Knight, D. K., & Crutsinger, C. (2009). Generation Y employees' retail work experience: The 

mediating effect of job characteristics. Journal of Business Research, 62(5), 548-556. 
 
Kumar, P., Dass, M., & Topaloglu, O. (2014). Understanding the drivers of job satisfaction of frontline 

service employees: Learning from “lost employees”. Journal of service research, 17(4), 367-380. 
 
Lam, L. W., & Lau, D. C. (2008). Work climate and customer satisfaction: The role of trust in the retail 

context. Journal of Management & Organization, 14(2), 141-154. 
 



 

 
 

30 

Lindblom, A., Kajalo, S., & Mitronen, L. (2015). Exploring the links between ethical leadership, customer 
orientation and employee outcomes in the context of retailing. Management Decision, 53(7), 1642-
1658. 

 

Lindblom, A., Kajalo, S., & Mitronen, L. (2016). Does a retailer’s charisma matter? A study of frontline 
employee perceptions of charisma in the retail setting. Journal of Services Marketing, 30(3), 266-
276. 

 
Lok, P., & Crawford, J. (2004). The effect of organisational culture and leadership style on job satisfaction 

and organisational commitment: A cross-national comparison. Journal of management 
development, 23(4), 321-338. 

 
Lu, L., Liu, J., & Zhao, N. (2017). Why employees stay: the roles of psychological ownership, 

territoriality and work relationship closeness in affecting employee turnover intention. Frontiers 
of Business Research in China, 11(1), 10. 

 

Lucas, G. H., Babakus, E., & Ingram, T. N. (1990). An empirical test of the job satisfaction-turnover 
relationship: assessing the role of job performance for retail managers. Journal of the Academy of 
Marketing Science, 18(3), 199-208. 

 
 

Lund, D. B. (2003). Organizational culture and job satisfaction. Journal of business & industrial marketing, 
18(3), 219-236. 

 
Mackenzie, M. L. (2010). Manager communication and workplace trust: Understanding manager and 

employee perceptions in the e-world. International Journal of Information Management, 30(6), 
529-541. 

 
Mobley, W. H. (1977). Intermediate linkages in the relationship between job satisfaction and employee 

turnover. Journal of applied psychology, 62(2), 237. 
 
Morrell, K. M., Loan-Clarke, J., & Wilkinson, A. J. (2004). Organisational change and employee 

turnover. Personnel Review, 33(2), 161-173. 
 
Nilsson, B., & Jansson, A. (2010). Samband mellan feedback environment och arbetstillfredsställelse 

respektive engagemang. 
 
Norris-Watts, C., & Levy, P. E. (2004). The mediating role of affective commitment in the relation of the 

feedback environment to work outcomes. Journal of Vocational Behavior, 65(3), 351-365. 
 



 

 
 

31 

Orkan, L. (1974). Personalomsättning: orsaker, konsekvenser och regional struktur. Lic.-avh., Umeå 
Universitet. 

 
Oshagbemi, T. (2000). Is length of service related to the level of job satisfaction?. International Journal of 

Social Economics, 27(3), 213-226. 
 
Pool, S. W. (1997). The relationship of job satisfaction with substitutes of leadership, leadership behavior, 

and work motivation. The Journal of Psychology, 131(3), 271-283. 
 
Riaz, A., & Haider, M. H. (2010). Role of transformational and transactional leadership on job satisfaction 

and career satisfaction. Business and Economic horizons, 1(1), 29-38. 
 
Roberts, H. E., & Foti, R. J. (1998). Evaluating the interaction between self-leadership and work structure 

in predicting job satisfaction. Journal of Business and Psychology, 12(3), 257-267.  
 
Rosen, C. C., Levy, P. E., & Hall, R. J. (2006). Placing perceptions of politics in the context of the feedback 

environment, employee attitudes, and job performance. Journal of Applied Psychology, 91(1), 211-
220. 

 
Sharkie, R. (2009). Trust in leadership is vital for employee performance. Management research news, 

32(5), 491-498. 
 
Steelman, L. A., Levy, P. E., & Snell, A. F. (2004). The feedback environment scale: Construct definition, 

measurement, and validation. Educational and Psychological Measurement, 64(1), 165-184. 
 
Sundberg, K. (2015). Strategisk utveckling och ekonomistyrning : Ett livscykelperspektiv (PhD 

dissertation). Företagsekonomiska institutionen, Uppsala. Hämtad 2019-04-04 från 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:du-18936 

 
Sundberg, K. (2015). Strategisk utveckling och ekonomistyrning: Ett livscykelperspektiv (Doctoral 

dissertation, Företagsekonomiska institutionen). 
 
Tan, T. H., & Waheed, A. (2011). Herzberg's motivation-hygiene theory and job satisfaction in the 

Malaysian retail sector: The mediating effect of love of money. 
 
Tansel, A., & Gazîoğlu, Ş. (2014). Management-employee relations, firm size and job satisfaction. 

International journal of manpower, 35(8), 1260-1275. 
 
Timming, A. R. (2012). Tracing the effects of employee involvement and participation on trust in managers: 

an analysis of covariance structures. The International Journal of Human Resource Management, 
23(15), 3243-3257. 



 

 
 

32 

 

Van Scotter, J. R. (2000). Relationships of task performance and contextual performance with turnover, job 
satisfaction, and affective commitment. Human resource management review, 10(1), 79-95. 

 

Welch, M. (2006). Rethinking relationship management: exploring the dimension of trust. Journal of 
Communication Management, 10(2), 138-155. 

 

Wieneke, K. C., Schaepe, K. S., Egginton, J. S., Jenkins, S. M., Block, N. C., Riley, B. A., ... & Clark, M. 
M. (2019). The Supervisor’s Perceived Role in Employee Well-Being: Results From Mayo Clinic. 
American Journal of Health Promotion, 33(2), 300-311. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 

33 

BILAGOR 

BILAGA 1: Enkätfrågor 

Arbetstillfredsställelse 

Vi är två studenter vid Luleå tekniska universitet som skriver vårt examensarbete inom 
Ekonomistyrning. Denna enkät handlar om hur du upplever feedback och relation från din närmaste 
chef. Enkäten tar ca 5 minuter att fylla i och din medverkan är av stor betydelse. 

Dina svar är fullständigt anonyma. Svaren kommer att analyseras av ett statistikprogram som gör 
det omöjliggör att identifiera vem som har svarat vad. Varken namnet på företaget där du är anställd 
eller dess verksamhetsort kommer att framgå av slutrapporten.  

 
Bakgrundsfrågor 
 
1. Kön 
 
Man 
 
Kvinna 
 
Övrigt 
 
2. Hur länge har du arbetat på denna arbetsplats? 
 
Mindre än 1 år 
 
Mellan 1-2 år 
 
Mellan 3-4 år 
 
Mellan 5-6 år 
 
Mer än 6 år 
 
3. Hur länge har du haft din närmsta chef? 
 
Mindre än 1 år 
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Mellan 1-2 år 
 
Mellan 3-4 år 
 
Mellan 5-6 år 
 
Mer än 6 år 
 
Nedan följer påståenden om hur du upplever feedback från din närmsta chef  
4. Min närmsta chef ger mig användbar feedback om mina arbetsprestationer 
 

Håller inte alls med   1 2 3 4 5 6 7     Håller fullständigt med 
 
5. Jag värdesätter den feedback min närmsta chef ger mig 
 

Håller inte alls med   1 2 3 4 5 6 7     Håller fullständigt med 
 
6. Feedback jag får från min närmsta chef hjälper mig att göra mitt jobb  
 

Håller inte alls med   1 2 3 4 5 6 7     Håller fullständigt med 
 

7. Den information kring arbetsprestationer jag får från min närmsta chef är i allmänhet 
inte särskilt användbar 
 

Håller inte alls med   1 2 3 4 5 6 7     Håller fullständigt med 
 
8. Min närmsta chef är stöttande när han/hon ger mig feedback om mina 
arbetsprestationer  
 

Håller inte alls med   1 2 3 4 5 6 7     Håller fullständigt med 
 
9. Min närmsta chef behandlar inte människor särskilt väl vid framförandet av feedback 
om arbetsprestationer  
 

Håller inte alls med   1 2 3 4 5 6 7     Håller fullständigt med 
 
10. När jag gör ett bra arbete på jobbet, berömmer min närmsta chef min prestation 
 

Håller inte alls med   1 2 3 4 5 6 7     Håller fullständigt med 
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11. Jag får sällan beröm från min närmsta chef 
 

Håller inte alls med   1 2 3 4 5 6 7     Håller fullständigt med 
 
12. Vid tillfällen när mina arbetsprestationer är under vad som är förväntat av mig, 
berättar min närmsta chef det för mig 
 

Håller inte alls med   1 2 3 4 5 6 7     Håller fullständigt med 
 
13. När jag begår misstag på jobbet, berättar min närmsta chef det för mig 
 

Håller inte alls med   1 2 3 4 5 6 7     Håller fullständigt med 
 
14. Min närmsta chef är vanligtvis tillgänglig när jag vill ha information om min 
arbetsprestation 
 

Håller inte alls med   1 2 3 4 5 6 7     Håller fullständigt med 
 
15. Min närmsta chef är för upptagen för att ge mig feedback  
 

Håller inte alls med   1 2 3 4 5 6 7     Håller fullständigt med 
 
16. Den enda gång jag får feedback om min arbetsprestation från min närmsta chef  är 
under mitt medarbetarsamtal 
 

Håller inte alls med   1 2 3 4 5 6 7     Håller fullständigt med 
 
Nedan följer frågor om din relation till din närmsta chef. Välj det alternativ 
som passar bäst in på dig 
17. Litar din närmsta chef på att medarbetarna gör ett bra jobb?  
 

I mycket liten grad 1 2 3 4 5 I mycket hög grad 
 
18. Kan man lita på den information som kommer från din närmsta chef? 
 

I mycket liten grad 1 2 3 4 5 I mycket hög grad 
 
 
19. Löses konflikter på ett rättvist sätt? 
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I mycket liten grad 1 2 3 4 5 I mycket hög grad 

 
20. Undanhåller din närmsta chef viktig information från de anställda? 
 

I mycket liten grad 1 2 3 4 5 I mycket hög grad 
 

21. Hanterar din närmsta chef  alla förslag från de anställda seriöst? 
 

I mycket liten grad 1 2 3 4 5 I mycket hög grad 
 

22. Fördelas arbetsuppgifterna på ett rättvist sätt? 
 

   I mycket liten grad 1 2 3 4 5 I mycket hög grad 
 

23. Om du behöver, får du stöd och hjälp med ditt arbete från din närmsta chef ?  
 

I mycket liten grad 1 2 3 4 5 I mycket hög grad 
 

24. I vilken utsträckning anser du att din närmsta chef  prioriterar trivseln på 
arbetsplatsen? 
 

I mycket liten grad 1 2 3 4 5 I mycket hög grad 
 

Nedan följer övriga frågor om din arbetsplats. Välj det alternativ som passar 
bäst in på dig 
25. Hur ofta överväger du att söka ett nytt jobb? 
 

Aldrig   1 2 3 4 5 Alltid 
 

26. Är ditt arbete meningsfullt? 
 

I mycket liten grad 1 2 3 4 5 I mycket hög grad 
 
27. Skulle du rekommendera andra att söka anställning på din arbetsplats? 
 

I mycket liten grad  1  2 3 4 5 I mycket hög grad  
 
 

Tack för din medverkan! Med vänliga hälsningar Terese och Linnea. 
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BILAGA 2: Sammanställning medelvärden  
 

 


