
 
INSTITUTIONEN FÖR FÖRETAG OCH MARKNAD 
KANDIDATUPPSATS 10 P 
HANDLEDARE: KARIN WINROTH 
HÖSTTERMINEN 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOTIVATION OCH ARBETSTILLFREDSSTÄLLELSE  
I ETT MONOTONT ARBETE 

 
~ en kvantitativ fallstudie gjord på kassamedarbetare 

på Ica Kvantum och Coop Forum ~ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             FÖRFATTARE:  LALLA EL KADMIRI 
                          ALEJANDRA ANDERSSON 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
TACK 
 
Vi har under denna höst 2005 haft möjligheten att göra en motivationsstudie på två 
livsmedelbutiker i Stockholm. Det har varit ett spännande och givande uppsatsarbete som har 
gett oss nya kunskaper och erfarenheter. 
 
Vi vill härmed tacka alla som har inspirerat, kritiserat och på andra sätt bidragit till 
genomförandet av studien. 
 
Ett stort tack till butikschefer med personal för ett visat intresse och för ett trevligt bemötande. 
Er hjälp har varit ovärderlig. Ett särskilt stort tack till alla de respondenter som tog sig tid att 
deltaga i enkätundersökningen. Utan Er medverkan hade denna studie inte varit möjlig att 
genomföra.  
 
Slutligen vill vi också tacka vår handledare Karin Winroth som har följt uppsatsarbetets gång 
och som kontinuerligt har varit tillgänglig för konstruktiv kritik.  
 
 
 
 
 
Stockholm, den 12 januari 2005 
 
 
 
 
         Lalla El Kadmiri      Alejandra Andersson Guevara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SAMMANFATTNING 
 
 
Motivation, i organisatoriska sammanhang, handlar om att medarbetare upplever att deras 
arbete är meningsfullt, tillfredsställande samt att det finns möjligheter till vidare utveckling. 
Dock kan motivationen påverkas av ett antal faktorer som har sin grund i medarbetarens 
egenskaper, situationens karakteristika samt individens uppfattning om hur situationen ser ut. 
En faktor som kan ge upphov till låg motivation är om medarbetaren upplever att arbetet är 
monotont.  
 
Syftet var således att undersöka de faktorer som leder till motivation och 
arbetstillfredsställelse i en arbetsmiljö som generellt sett anses vara monoton genom att 
undersöka målgruppen kassamedarbetare på både Ica Kvantum och Coop Forum. 
 
I undersökningen användes en kvantitativ metod i form av en enkätundersökning. Denna 
användes för att få en bred uppfattning om de faktorer som respondenterna anser vara 
motiverande i sitt arbete. 
 
Resultaten och analysen av enkäten visar att man egentligen inte kan dra några generella 
slutsatser eftersom det är många olika faktorer som leder till motivation beroende på vem man 
är som individ och i vilken fas man befinner sig i livet. Dock kunde man utifrån 
undersökningen se vissa mönster och tendenser. De faktorer som motiverade de olika 
respondenterna hade ett visst samband med ålder, anställningstid samt sysselsättningsgrad. 
Unga deltidsanställda kassamedarbetare motiveras av en lön som är jämförelsevis hög i 
förhållande till deras arbetsinsats. Äldre kassamedarbetare motiveras främst av en 
anställningstrygghet då de antas ha en familj att försörja. Arbetsmiljön är också en viktig 
motivationsfaktor då det visade sig att den butik där man använde arbetsrotation tycktes ha 
nöjdare kassamedarbetare. Vidare undersöktes hur viktiga de sociala relationerna var för 
motivationen och arbetstillfredsställelsen i ett monotont arbete. Utifrån de två fallen kunde 
man se att de sociala relationerna till medarbetarna är viktiga när man är på arbetsplatsen men 
att dessa relationer saknade betydelse utanför arbetstid. I undersökningen rangordnades 
motivationsfaktorn �utvecklingsmöjligheter� väldigt långt ner av respondenterna i de två 
butikerna. Detta ledde till slutsatsen att de individer som söker sig till kassayrket inte i första 
hand söker ett arbete med utvecklingsmöjligheter, utan snarare är ute efter en lön och en 
anställningstrygghet. 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 
 
Motivation, in an organizational context, is about whether the employees feel that their work 
is worthwhile, satisfactory and that there are opportunities for further development within the 
organization. However, motivation can be affected by a number of factors that originate from 
the employees� characteristics, the characteristics of the situation and the individuals 
perception of that situation. A factor that could lead to a low level of motivation is if the 
employee feels that his work is monotonous.  
 
Thus the purpose was to study the factors that lead to motivation and job satisfaction in a 
working environment that generally is considered monotonous and dull by investigating the 
target group cashiers at two Swedish grocery stores called Ica Kvantum and Coop Forum. 
 
In this study a quantitative method was used by the design of a questionnaire. The 
questionnaire was used to get a general idea of the factors that the respondents consider 
motivating in their work. 
 
The results and the analysis of the questionnaire show that you really cannot make any 
general conclusions since there are many different factors that lead to motivation depending 
on who you are as an individual and in what phase of life one finds oneself. However one 
could, on the basis of the questionnaire, see certain patterns and tendencies. The factors that 
motivated the respondents had a certain relation to age, period of employment and level of 
occupation. Young part-time cashiers are motivated by a salary that is relatively high in 
relation to their work effort. Older cashiers are mainly motivated by an employment security 
as they are assumed to have a family to support. The working environment is also an 
important motivational factor as the questionnaire showed that the store that was using work 
rotation seemed to have more satisfied cashiers. Furthermore the importance of the social 
relations in a monotonous work was examined. On the basis of the two cases one could 
observe that the social relations are important to the co-workers as long as you are at work but 
that these relations did not have any importance outside of working hours. The motivational 
factor �possibilities for further development� was ranked very low by the respondents in the 
two stores. This led to the conclusion that the individuals that seek an employment as a 
cashier in a grocery store do not preferably seek an employment with possibilities for 
development but rather a wage and job security.  
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1. INLEDNING 
 

I denna inledande del av studien redogörs för bakgrunden till problemformuleringen som 
därefter problematiseras i problemdiskussionen. Därefter beskrivs studiens avgränsningar 
och kapitlet avslutas med en redogörelse för studiens mest centrala begrepp. 
 

1.1 Bakgrund 
 
I en allt mer globaliserad värld där konkurrensen mellan företagen ökar blir personalen ett allt 
viktigare konkurrensmedel. Eftersom humankapitalet är den viktigaste tillgången en 
organisation har, blir frågan om motivation allt mer angelägen i kampen att behålla 
kompetenta medarbetare.  
 
Den generella uppfattningen är att en motiverad person arbetar hårt, är intresserad av 
uppgiften, är snabb och alert samt full av entusiasm och idéer. När en person inte presterar 
bra, eller inte verkar försöka tillräckligt mycket, antar man gärna det motsatta det vill säga att 
personen ifråga inte är motiverad. Sådana antaganden är endast delvis korrekta eftersom 
motivation bara är en av flera faktorer som påverkar arbetsbeteende (Jewell 1998:189). 
Exempelvis har motivationen en liten betydelse då personen ifråga inte har den kunskap och 
kompetens som krävs för att lösa arbetsuppgiften.  
 
I organisatoriska sammanhang är motivation när medarbetare upplever att arbetet är 
meningsfullt, tillfredsställande samt att det finns möjligheter till vidare utveckling (Rosenfeld 
1999:74). Detta innebär i sin tur att om någon av de redan nämnda faktorerna saknas i arbetet 
kommer medarbetaren att känna en viss grad av otillfredsställdhet och missnöje. Ytterligare 
en faktor som påverkar medarbetarens motivation är hans eller hennes individuella 
egenskaper. Detta är något som utgör ett problem för ledningen i två avseenden. Det första är 
att man inte kan ändra på en medarbetares personlighet, man kan endast påverka individen att 
handla i en viss riktning. Den andra faktorn man måste ta hänsyn till att det som motiverar en 
medarbetare inte nödvändigtvis motiverar den andre. Med detta menas att olika individer 
inom organisationen har olika behov som de vill tillfredsställa, exempelvis kan en 
medarbetare ha önskan till vidare utbildning medan en annan prioriterar en högre lön.  
 
Som synes kan motivationen påverkas av en rad olika faktorer vilka har sin grund i 
medarbetarens egenskaper, situationens karakteristika samt individens uppfattning om hur 
situationen ser ut (Rosenfeld 1999:74). En faktor i arbetet som kan ge upphov till låg 
motivation är om medarbetaren upplever att arbetet är monotont. 
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1.2 Problemdiskussion 
 
Huruvida en individ upplever att hans eller hennes arbete är monotont beror i mångt och 
mycket på personens individuella egenskaper. För vissa personer har ordet monotoni i 
arbetssammanhang en negativ laddning. Dock kan det vara så att det arbete som en person 
upplever vara enformigt och monotont kanske för en annan individ kan upplevas ha positiva 
egenskaper.  
 
De positiva egenskaperna som ett monotont arbete kan uppfattas ha är att det ger en 
upplevelse av trygghet då man vet exakt vad som ska göras och hur uppgiften ifråga ska 
genomföras. Dessa positiva egenskaper kan samtidigt, ur ett annat perspektiv, upplevas vara 
negativa eftersom de innebär lite variation i arbetet samt en förutsägbarhet i arbetsuppgifterna 
som varken är särskilt motiverande eller intellektuellt stimulerande in någon större 
utsträckning. De nämnda faktorerna påverkar i sin tur, i arbetssammanhang, individens 
motivation och arbetstillfredsställelse. Detta leder oss vidare till problemformuleringen. 

1.3 Problemformulering 
 
Vilka faktorer leder till motivation och arbetstillfredsställelse i ett monotont arbete? 
 

1.4 Syfte 
 
Syftet är att studera de faktorer som leder till motivation och arbetstillfredsställelse i ett 
monotont arbete samt att klargöra i vilken utsträckning medarbetarna i de valda företagen 
motiveras av dessa faktorer.  
 

1.5 Avgränsning 
 
Studien kommer att avgränsas till två stora svenska etablerade dagligvarubutiker i 
Stockholmsområdet. Dessa är Ica Kvantum och Coop Forum där vi kommer att göra en 
jämförelse mellan de nämnda butikerna med avseende på kassapersonalens motivation i 
arbetet. 
 
Jämförelsen kommer endast att fokusera på de anställda som har kassaarbete som 
huvuduppgift och inte den övriga personalen i butiken. Anledningen till detta är vi i denna 
studie definierar just kassaarbete som ett monotont arbete. 
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1.6 Definition av centrala begrepp 

1.6.1 Motivation 
 
Ordet motivation kommer av det latinska ordet movere som betyder �att röra sig�. Det finns 
många definitioner på ordet motivation men de två följande är de vanligast förekommande i 
litteraturen. En definition av ordet är att motivation representerar �those psychological 
processes that cause the arousal, direction and persistence of voluntary actions that are goal 
directed� (Kreitner 2001:205). Den andra vanligast förekommande förklaringen är att 
motivation kan beskrivas som de �psykologiska, biologiska och sociala faktorer som 
aktiverar, ger riktning åt och upprätthåller beteende i olika intensitetsgrader i förhållande till 
måluppfyllelse� (Kaufmann 1996:82).  
 

1.6.2 Arbetstillfredsställelse 
 
Arbetstillfredsställelse är ett begrepp som är nära relaterat till motivation. Kaufmann 
(1998:45) definierar arbetstillfredsställelse som alla de källor till positiv tillfredsställelse som 
har sitt ursprung i arbetssituationen. Det kan handla om hur intressant arbetet är, hur goda de 
sociala relationerna är samt hur självständigt och flexibelt man kan få arbeta. Det kan också 
handla om belöning i materiell bemärkelse, som lön och extraförmåner. 
 

1.6.3 Monotont arbete 
 
Kännetecknande för ett monotont arbete eller ett ensidigt upprepat arbete är att man utför en 
eller några få arbetsuppgifter, med liknande arbetsrörelser som upprepas om och om igen 
under en väsentlig del av arbetsdagen. Tiden från det att ett moment påbörjas och till dess att 
samma moment återkommer är mycket kort (Arbetsmiljöverket 2003). 
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2. TEORIER/TIDIGARE FORSKNING 
 

Detta teoriavsnitt avser vara en referensram för övriga delar av studien. Här kommer olika 
motivationsteorier att tas upp samt den vanligaste kritiken mot dessa. Trots att de olika 
teorierna härrör från olika tidsepoker är alla relevanta för studien eftersom de tar upp olika 
aspekter av motivation. 
 
 
I början av 1900-talet försökte FW Taylor att utveckla och introducera �scientific 
management� i de företag där han arbetade. Taylors management innebar att man skulle 
identifiera det bästa sättet att utföra en arbetsuppgift och att man därefter skulle motivera 
medarbetarna att följa den specificerade arbetsmetoden genom att för arbetarna påvisa 
kopplingen mellan lön (belöning) och output (Martin 2005:429). Egentligen var inte Taylors 
metoder direkt förknippade med motivation utan det handlade snarare om metoder för hur 
man skulle effektivisera arbetet. Taylor var medveten om att en effektivisering skulle leda till 
rutinartade och monotona arbetsuppgifter, men han hänvisade till att en bra lön skulle räcka 
för att arbetarna skulle fortsätta med sitt arbete. För honom var betalningen den viktigaste, om 
inte den enda, belöningen som individerna önskade med ett arbete (Rollinson 1998:154). Till 
en början hade Taylor framgång med sina metoder eftersom medarbetarnas inkomster och 
produktivitet ökade samtidigt som kostnaderna minskade. Dock kunde man i ett längre 
perspektiv se att produktionsnivån ökade avsevärt i förhållande till arbetarnas löner vilket 
innebar att det var företaget som i slutändan tjänade mest på Taylors metoder. Taylors 
framgångar var dock mycket kortlivade på grund av den växande motviljan mot hans metoder 
från såväl managers som medarbetare (Martin 2005:430).  
 
Sedan Taylors tid har det utvecklats flera motivationsteorier av olika teoretiker. De största 
skillnaderna mellan de olika studierna har sin grund i de använda mekanismerna för att 
förklara det mänskliga handlandet. Nedan kommer några av de teorier som anses vara 
relevanta för studien att presenteras samtidigt som deras koppling till arbetstillfredsställelse 
påvisas. Generellt sätt kan man säga att de olika motivationsteorierna kan kategoriseras in i 
behovsteorier samt kognitiva teorier.  
 

2.1 Behovsteorier 
 
Behovsteorierna fokuserar, som namnet antyder, på de behov som människor har. Två viktiga 
profiler inom detta område är Maslow samt Herzberg. Nedan redogörs närmare för deras 
bidrag till motivationsforskningen. 

2.1.1 Maslows behovshierarki 
 
En pionjär inom behovsteorier var den amerikanska psykologen Abraham Maslow. Genom att 
iaktta de patienter som han behandlade för olika psykiska åkommor och anpassningsproblem, 
kom han fram till slutsatsen att de mänskliga behoven är outtömliga och uppkommer på ett 
förutsägbart sätt. Hans teori utgick ifrån att människans drivkrafter kan beskrivas med hjälp 
av en behovshierarki som startar med fysiologiska behov och går över sociala till 
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psykologiska behov (Morgan 1999:44). Han menade att så fort ett behov är tillfredsställt 
aktiveras ett annat behov av en högre grad. 
 
Maslows behovshierarki bygger på fem olika nivåer. De tre första nivåerna kallas för �lägre 
behovsnivåer� och består av fysiologiska, trygghets och sociala behov. De två högsta nivåerna 
kallas för �högre behovsnivåer� och dessa omfattar självförverkligande och jagets behov 
(Schermerhorn 1994:169). Maslows behovshierarki säger att när ett fysiologiskt behov är 
tillfredsställt uppkommer ett trygghetsbehov och när detta tillfredsställt går man till de sociala 
behoven och så vidare, tills man kommer till toppen av pyramiden.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGUR 1. MASLOWS BEHOVSHIERARKI 
 

1. Botten av Maslows behovshierarki består av de fysiologiska behoven. Dessa är 
organismens biologiska drifter såsom behov av mat och luft som måste tillfredställas 
för individens överlevnad. Inom en organisation tillfredsställs dessa behov med hjälp 
av lönen (individen får de monetära medlen för att kunna köpa mat för sin överlevnad) 
och en trygg arbetsmiljö, exempelvis att man har luftiga lokaler, tillräckligt många 
pauser och så vidare.  

 
2. När individen har tillfredsställt sina biologiska behov förflyttas behoven till nästa nivå 

i hierarkin, nämligen trygghetsbehov. Denna består av den trygghet, både fysisk och 
psykologisk, som en person behöver för att kunna må bra. Den fysiska tryggheten kan 
tolkas som att människor behöver känna sig säkra i den omgivning de samspelar i. 
Denna trygghet kan åstadkommas med hjälp av bland annat försäkringar, sparkonto, 
pension, sjukvård. 
 
Med psykisk trygghet menas att individen måste veta att hans eller hennes framtid är 
mer eller mindre säker för att kunna förflytta sina behov till nästa nivå i Maslows 
hierarki. I arbetslivet betyder det att individen behöver känna en viss trygghet inför sin 
framtid som anställd. I instabila omgivningar där människor avskedas kontinuerligt 
bildas en osäkerhet som påverkar individens motivation och med detta hans eller 
hennes prestationer.  

 
3. Som konsekvens av tillfredsställelsen av trygghetsbehoven aktiveras individens 

sociala behov som också är den sista nivån i de så kallade �lägre behovsnivåerna�. 
Denna nivå fokuserar på människans behov av kärlek, ömhet och tillhörighet. För att 
kunna tillfredsställa dessa behov måste individen interagera med andra och kunna 
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skapa betydelsefulla förhållanden, exempelvis vänskap. Inom ett organisatoriskt 
sammanhang kan man uppnå tillfredsställelse av de sociala behoven genom 
avdelningsträffar eller utflykter. Ett viktigt sätt att öka medarbetarens 
samarbetsförmåga är via teamwork där individen får möjlighet att ge stöd och få stöd 
av andra.  

 
4. Den fjärde nivån i Maslows behovshierarki, den första nivån av de �högre 

behovsnivåerna�, består av uppskattningsbehov som ofta kallas för jagets behov. 
Dessa behov kan delas upp ytterligare i två undernivåer; självkänsla och uppskattning 
från andra. 

 
Självkänslobehov består av självrespekt, självförtroende, individuell prestation, 
individens lämplighet för att utföra uppgifterna, självständighet och andra egenskaper 
som gör att individen känner att han gör en nytta för samhället, samtidigt som han 
eller hon skapar mening med sin närvaro. När det gäller arbetsprestationer kan jagets 
behov tillfredsställas genom att individen har ansvar för de arbetsuppgifter som han 
eller hon utför, samt att dessa ger kontroll och självständighet. 
 
Uppskattning från andra betyder att man får respekt, erkännande, uppmärksamhet från 
andra. Att tillfredsställa dessa uppskattningsbehov bidrar till en tillfredsställelse av 
självkänslobehoven eftersom en stor del av vår självuppfattning fås genom vad andra 
tycker om oss (Rollinson 1998:155).  

 
5. Den högsta nivån i Maslows behovshierarki omfattar självförverkligandebehoven. 

Denna nivå relateras till möjligheterna att förverkliga ens fulla potential, det vill säga 
förmågan att ha ett betydelsefullt inflytande över ens eget liv. I ett organisatoriskt 
sammanhang kan detta innebära friheten att anpassa arbetet efter personliga 
preferenser och förhållanden (Martin 2005:435). 

 
Sammanfattningsvis kan man säga att Maslows teori förutsäger tillfredsställda medarbetare 
om deras personliga behov blir tillfredsställda i en viss ordningsföljd. Utifrån Maslows teori 
är det till exempel bara när behoven av trygghet och lön är tillfredsställda som medarbetarna 
kommer att söka tillfredsställelse i själva arbetet (Kaufmann 1998:311).  
 
Maslows modell har utgjort en grund för många andra forskare och har använts kontinuerligt 
inom studiet av organisationspsykologi. Det har dock publicerats en rad kritiska texter mot 
hans förenkling av människans behov. Denna kritik sammanfattas nedan i några punkter 
(Martin 2005, Rollinson 1998, Kaufmann 1998): 
 

1. Inte alla individer motiveras av arbetsrelaterade faktorer. Många människor uppnår 
självförverkligande utanför organisationen exempelvis genom sina fritidsaktiviteter. 

2. Individer tillfredsställer olika behov beroende på vilket skede i livet de befinner sig. 
En medarbetare i ett tidigt skede av livet kanske motiveras av att spara pengar till en 
resa medan samma medarbetare senare i livet kanske har andra prioriteringar såsom 
familjen och motiveras av faktorer förknippade till detta. 

3. Vad innebär att ett behov är tillfredsställt? Betyder det hundra procents 
tillfredsställelse, eller handlar det bara om en minimal tillfredsställelse för att man ska 
kunna klättra vidare i hierarkin? Behöver vissa personer större tillfredsställelse än 
andra för att förflytta sig vidare uppåt i pyramiden? 
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2.1.2 Herzbergs tvåfaktorsteori 
 
Herzberg (Curphy 2002:252) utvecklade tvåfaktorsteorin utifrån en serie intervjuer som han 
genomförde med revisorer och ingenjörer. Han frågade dem vad som tillfredsställde dem med 
deras arbete och fann att deras svar kunde sorteras in i ett antal olika kategorier. När Herzberg 
hade analyserat svaren drog han slutsatsen att de faktorer som gav upphov till vantrivsel inte 
var det motsatta till vad som tillfredsställde dem. Den vanligaste uppfattningen är vantrivsel 
är motsatsen till trivsel, men utifrån hans forskning visade det sig att det handlade om två 
oberoende dimensioner (Kaufmann 1996:107).  Herzberg kallade de faktorer som ledde till 
arbetstrivsel eller tillfredsställelse för motivationsfaktorer och de faktorer som ledde till att 
man inte vantrivs på arbetet för hygienfaktorer. De vanligaste motivations- och 
hygienfaktorerna presenteras nedan (Kaufmann 1996, Curphy 2002, Martin 2005, Rosenfeld 
1999): 
 
Hygienfaktorer: 
 

1. Politik och administration i företaget, dvs. policy och regler i företaget. 
2. Ledarskap, hur villiga ledarna är att delegera ansvar och är rättvisa. 
3. Fysiska arbetsförhållanden. 
4. Mellanmänskliga förhållanden och sociala relationer på arbetet. 
5. Löneförhållanden, det vill säga att man har en tillfredsställande och rättvis lön. 
6. Status uttryckt genom statussymboler som exempelvis eget kontor, matta på kontoret 

etc. 
7. Trygghet, att man varit anställd länge, att företaget har en ekonomisk soliditet etc. 
8. Privatliv, det vill säga positiva förhållanden i arbetet som påverkar privatlivet. 

 
Motivationsfaktorer: 
 

1. Prestationer, tillfredsställelsen över att fullborda ett arbete. 
2. Uppskattning, beröm. 
3. Involvering, glädje över arbetet eftersom det är intressant, utvecklande osv. 
4. Ansvar 
5. Befordran 
6. Utveckling, möjligheter att lära sig nya saker och uppöva nya färdigheter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGUR 2. HERZBERGS TVÅFAKTORSMODELL 
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Enligt tvåfaktorsteorin kommer ansträngningar inriktade på att förbättra hygienfaktorerna inte 
leda till ökad motivation hos medarbetarna. Nyckeln till att öka medarbetarnas ansträngningar 
är att precis lagom tillfredsställa hygienfaktorerna medan man maximerar 
motivationsfaktorerna för arbetsuppgiften ifråga. För att förtydliga ges ett exempel; att enbart 
en persons fysiska arbetsförhållanden (hygienfaktor) förbättras kommer inte leda till ökad 
motivation om man inte samtidigt försöker öka motivationen genom att exempelvis ge 
personen mer ansvar eller uppskattning (motivationsfaktorer). 
 
Med utgångspunkt i sin forskning föreslog Herzberg en rad åtgärder för att öka motivation i 
arbetslivet (Kaufmann 1996:109): 
 

• Att uppmana medarbetare till att utnyttja sina potentialer, vilket måste följas upp 
genom förändringar i själva arbetet. 

• Att ersätta svåra, upprepande och tråkiga arbetsuppgifter med maskiner för att på så 
sätt göra att medarbetarna kan koncentrera sig på de intressanta aspekterna av arbetet. 

• Att utvidga arbetet med fler uppgifter vilket i sin tur leder till mindre monotoni och 
större variation i arbetet. 

• Att använda arbetsrotation för att medarbetarna ska tillägna sig nya färdigheter genom 
utförandet av olika arbetsuppgifter. 

 
Det har publicerats en rad kritiska texter gentemot Herzbergs teori. Denna kritik sammanfattas 
nedan i några punkter (Curphy 2002, Martin 2005, Rosenfeld 1999): 
 

1. Herzberg utvecklade sin teori efter att ha intervjuat endast revisorer och ingenjörer, två 
grupper som inte är representativa för andra arbetare inom andra yrkeskategorier. 

2. Teorin tar inte hänsyn till individuella skillnader hos individen, dvs. det finns dem 
som inte vill bli övervakade i sitt arbete medan andra vill det. 

3. Man kan inte förutse beteende genom att analysera behov. 
4. Mycket kritik har även riktats mot Herzbergs forskningsmetodik. Han använde sig av 

en metod där folk ombads berätta om incidenter som hade fått dem att må bra eller 
dåligt över sitt arbete. Svar på denna typ av frågor kan lätt påverkas av respondentens 
självbild, exempelvis har individer tendensen att attribuera saker som fått dem att må 
bra till sig själva medan man gärna lägger skulden på organisationen då något gått 
dåligt. Följaktligen kan hygien- och motivationsfaktorerna vara felaktigt 
klassificerade. 

 

2.2 Kognitiva teorier 
 
Kognitiva teorier är de teorier som betonar de mekanismer som uppmuntrar eller belönar ett 
visst beteende. Här redogörs för Adams rättviseteori samt Lockes målsättningsteori. 

2.2.1 Adams rättviseteori 
 
Rättviseteorin, som också kallas jämviktsteorin eller likavärdesteorin, förklarar hur 
människan strävar efter rättvisa i sociala sammanhang eller i de förhållanden där man ger och 
tar. Psykologen J. Stacy Adams var den första som tillämpade jämviktsteorin på ett 
arbetssammanhang. Han kom fram till att det finns två primära komponenter i anställda-
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ledare förhållanden, nämligen insats och uttag. En anställds insats omfattar hans eller hennes 
utbildning, erfarenhet, skicklighet och ansträngning som presteras i arbetsuppgifterna. Med 
uttag menas hur organisationen förser den anställde med betalning, förmåner och 
uppskattning för de utförda arbetsuppgifterna. Uttagen tenderar att variera beroende på 
organisationen man arbetar i eller den rang inom organisationen som medarbetaren har.  
 
Teorin går ut på att människor jämför sig med de personer som de interagerar med på ett 
direkt och kontinuerligt sätt, exempelvis vänner, familjen eller arbetskolleger. Genom att 
medarbetarna jämför sina instanser och resultat med andra, får individen en känsla av rättvisa 
eller orättvisa. Adams redogjorde för tre olika förhållanden mellan insats och uttag vilka har 
sin grund i medarbetarnas jämförelser med varandra. Dessa är rättvisa, negativ orättvisa och 
positiv orättvisa. Det är viktigt att påpeka att känslor av orättvisa bestäms enbart av de 
individuella tolkningarna av situationen (Schermerhorn 1994:179-180).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
FIGUR 3. ADAMS RÄTTEVISETEORI 
 
Man definierar jämvikt som det tillstånd där medarbetaren uppfattar att hans eller hennes 
insatser överensstämmer med de uttag han eller hon får i förhållande till andra. Negativ 
orättvisa uppstår när medarbetarna inte tycker att deras insatser belönas lika mycket som 
andras insatser, medan positiv orättvisa är när medarbetaren uppfattar att han eller hon får mer 
uttag än andra trots att han eller hon uppfattar att de andra gör samma insats. 
 
Det finns ett antal åtgärder som kan användas för att förändra en status av orättvisa till en 
rättvis position. Nedan beskrivs några av dem (Schermerhorn 1994:179): 
 

1. Medarbetarens input kan förändras, man kan minska sin prestation om man anser att 
man presterar mer än andra men inte blir belönad för detta. 

Upprätthållande av den 
nuvarande motivationsnivån 

och arbetsinsats 

Jämförelse 
mellan egna och 
andras insatser 

och uttag 

Uppfattad orättvisa i 
förhållandet till 

andra 

Uppfattad jämvikt i 
förhållandet till 

andra 

Återställning av balans genom: 
 

- Insatsförändring 
- Att ändra på medarbetarens uttag 
- Att lämna situationen 
- Förändra jämförelseobjekten 
- Vidta åtgärder 

En intern 
spänning skapas 



 
�  T E O R I E R  �  

 

 - 10 -

� rikta individens 
uppmärksamhet 

� reglera 
individens 

ansträngningar 

� öka individens 
ihärdighet 

� uppmuntra 
utvecklingen av 
måluppfyllelse-
strategier och 

handlingsplaner 

Uppgifts-
prestationer 

 
Mål 

motiverar 
individen 

genom att�

2. Man kan ändra på de uttag medarbetaren får, det vill säga, medarbetaren kan be om 
en löneförhöjning om denna belöning inte tycks överensstämma med medarbetarens 
insatser. 

3. Man kan lämna situationen genom att till exempel byta jobb. 
4. Förändra jämförelseobjekten genom att medarbetaren jämför sig med andra 

medarbetare än dem han eller hon jämför sig med för tillfället. 
5. Vidta åtgärder för att förändra på den jämförde medarbetarens input och uttag, 

exempelvis genom att ge medarbetaren fler arbetsuppgifter. 
 
Enligt Adams teori uppnås arbetstillfredsställelse då man upplever att det finns en jämvikt 
mellan insats och uttag. Om individen upplever ett tillstånd av orättvisa, oavsett om denna är 
negativ eller positiv, kommer individen att söka jämvikt genom att försöka uppnå en balans 
mellan prestation och belöning. De medarbetare som upplever negativ orättvisa känner en 
starkare motivation att ändra på sina arbetsuppgifter än de som är överbelönade, samtidigt 
som de medarbetare som uppfattar en positiv orättvisa tenderar att prestera mycket bättre än 
andra. 
 
Adams teori är dock inte fri från kritik. Många hävdar att det är svårt för en ledare att veta om 
hans eller hennes medarbetare känner en negativ eller positiv orättvisa, eftersom de 
jämförelser som påverkar medarbetaren är rent subjektiva. 

2.2.2 Lockes målsättningsteori 
 
Lockes bidrag till motivationsforskningen handlar om att sätta mål. I arbetssammanhang kan 
målsättning användas som en mekanism för att motivera individer till att uppnå önskade mål. 
Locke menade att individer som sätter högre mål för sig själva, eller accepterar att sådana mål 
sätts av andra, anstränger sig mer och presterar bättre (Jewell 1998). Enligt Lockes modell har 
målsättning fyra motiverande mekanismer (Kreitner 2002:253-255, Curphy 2002): 
 

1. Mål riktar uppmärksamheten. Mål som är meningsfulla för personen tenderar att leda 
till att man fokuserar sin uppmärksamhet på det som 
är relevant och viktigt. 

2. Mål reglerar ansträngning. Den 
ansträngningsnivå man lägger ner är 
ofta proportionell med målets 
svårighetsgrad.  

3. Mål ökar ihärdigheten samt hjälper 
individer att fortsätta anstränga sig 
tills målet är uppnått. Ihärdigheten 
representerar den ansträngning 
som man lägger ner på en 
specifik uppgift under en längre 
tidsperiod. Ihärdiga människor ser 
svårigheter som utmaningar som man 
kan överkomma snarare än anledningar 
att misslyckas.  

4. Mål främjar strategier och 
handlingsplaner. Målsättning kan hjälpa och 
uppmuntra individer att utveckla strategier och 
handlingsplaner för att uppnå sina mål.                  FIGUR 4. LOCKES MÅLSÄTTNINGSMODELL 
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Baserat på Lockes forskning har man kommit fram till fem komponenter som är kritiska för 
att kunna öka motivationsnivån med hjälp av målsättningsteorin (Jewell 1998): 
 

1. Målet bör vara specifikt. Specifika mål ger en bättre förståelse för vad det är som 
krävs. En bättre förståelse för målen gör det troligare att målen uppnås. 

2. Målet bör ha en medel- till hög svårighetsgrad. Målsättningsforskningen menar att 
svåruppnåeliga mål resulterar i bättre prestationer än �gör ditt bästa� mål.  

3. Medarbetaren måste acceptera målet, det vill säga han eller hon måste försöka att 
uppnå det.  Enligt Locke (Jewell 1998) påverkas medarbetarens acceptans av målen av 
många faktorer såsom av den auktoritet som sätter målen, likars påverkan, belöningar 
samt tron att målet kan uppnås. Acceptansen av målet kan också påverkas av huruvida 
individen har varit involverad i sättandet av målen. 

4. Medarbetaren måste få feedback gällande hans eller hennes framåtskridande mot 
målet. Feedback hjälper en individ att utvecklas mot målet genom att indikera 
huruvida det behövs mer ansträngning, en annan strategi eller att endast markera att 
individen är på rätt spår och kan fortsätta med det han eller hon gör. 

5. Mål som sätts gemensamt kan vara överlägsna de mål som tillskrivs. I alla 
arbetssituationer, förutom de allra enklaste, är deltagande i målsättningsprocessen ett 
sätt som hjälper individen att bättre förstå vad som förväntas av honom eller henne. En 
bättre förståelse in sin tur, gör det mer troligt att målen uppnås och att de accepteras. 

 
Enligt Locke kommer ett tillstånd av arbetstillfredsställelse att finnas hos medarbetarna om 
resultatet av deras insats (till exempel belöning) överensstämmer med ett önskat mål 
(resultat). 
 
Det finns ett antal studier gjorda med fokus på målsättning för att motivera individer. 
Generellt sett har resultaten stött detta angreppssätt men det finns dock en viss kritik på grund 
utav att det är vissa frågor som förblir obesvarade (Martin 2005, Rollinson 1998): 
 

1. I vilken utsträckning måste medarbetarna vara involverade i målsättningen för att man 
ska uppnå optimala resultat? 

2. Ytterligare en kritik mot Lockes modell, som är relaterad till Lockes eget uttalande, är 
att modellen egentligen inte är en motivationsteori utan en motivationsteknik. 

3. Oftast har en individ fler än ett mål som han eller hon vill uppnå vilket ofrånkomligen 
resulterar i en konflikt mellan målen vilket betyder att några av dessa mål troligtvis 
måste uppoffras så att man kan uppnå andra. 

 

2.3 Individuella skillnader i motivation 

2.3.1 Inre motivation 
 
Arbetsrelaterade beteenden motiveras av både inre och yttre faktorer. Termen inre motivation 
används för att beskriva de beteenden som ger personlig tillfredsställelse och som ger ökade 
känslor av kompetens och kontroll hos individer som agerar utav eget intresse. Med andra ord 
är vissa personer motiverade att hålla fast vid ett visst beteende av den enkla anledningen att 
de gillar det. Det som ger en person inre motivation behöver inte nödvändigtvis motivera en  
 



 
�  T E O R I E R  �  

 

 - 12 -

 
annan. Lösningen för chefer är att identifiera de aktiviteter som deras medarbetare helst vill 
arbeta med och öka deras möjligheter att arbeta med just dessa uppgifter (Curphy 2002).  

2.3.2 Yttre motivation 
 
Yttre motivatorer är motivationsfaktorer som har sitt ursprung utanför individen och som kan 
användas för att påverka individens beteende. Yttre belöningar är positivt värderade 
arbetsresultat som ges till individen av en annan person. Dessa är viktiga externa förstärkare 
som avsevärt kan påverka individers arbetsbeteende (Schermerhorn 1994). Det finns 
planerade samt naturliga belöningar som �utdelas� av chefer till medarbetare. De planerade 
belöningarna är förknippade med kostnader emedan de naturliga belöningarna endast kostar 
chefens tid och engagemang. Nedan följer en översikt över yttre belöningar tilldelade av 
chefer; 
 

TABELL 1. EXEMPEL PÅ BELÖNINGAR TILLDELADE AV CHEFER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2.4 Den valda referensramen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGUR 5. DEN VALDA REFERENSRAMEN 
 
För den framtida analysen kommer valda delar av Herzbergs tvåfaktorsteori att användas. Av 
modellen ovan framgår vilka dessa delar är. Anledningen till valet av Herzbergs 
tvåfaktorsmodell är att denna är omfattande på så sätt att den tar upp ett stort antal av de 
faktorer som generellt anses påverka motivationen och arbetstillfredsställelsen. 
 

Exempel på belöningar tilldelade av chefer 
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2.5 Sammanfattning 
 
I teoriavsnittet har det nu presenterats olika teoretiska aspekter på motivation. Det teorierna 
har gemensamt är att man vill förklara vilka faktorer som motiverar individer och hur dessa 
faktorer teoretiskt sätt påverkar individernas arbetstillfredsställelse i en arbetssituation.  Det 
som skiljer teorierna åt är de olika teoretikernas uppfattningar om hur individer motiveras.  
 
Inom behovsteorierna fokuserar man på vissa grundläggande behov som måste uppfyllas i en 
viss ordning för att medarbetaren ska uppnå arbetstillfredsställelse. De kognitiva teorierna 
fokuserar mer på resultaten av medarbetarens ansträngningar vilka i sin tur ger upphov till 
inre och/eller yttre belöningar och därmed arbetstillfredsställelse. Ytterligare en viktig aspekt 
man måste ta hänsyn till är medarbetarnas individuella skillnader vilka i sin tur påverkar 
motivationen. Man får inte glömma att individers inre motivation är en viktig aspekt eftersom 
det är denna som mer än annat ger den personliga tillfredsställelsen. 
 
Utifrån detta avsnitt erhålls en djupare förståelse för olika perspektiv på motivation och de 
skilda faktorer som kan påverka motivationen. Utifrån vår nya förståelse har vi förvärvat nya 
kunskaper som kommer att vara till nytta då vi utformar de metoder som vi kommer att 
tillämpa för att studera motivationsfaktorerna och graden av arbetstillfredsställelse i de valda 
företagen. Med dessa ord går vi vidare till metodkapitlet! 
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3. VETENSKAPLIG METOD 
 

Detta avsnitt kommer att redogöra för de metoder som användes vid datainsamlingen. Först 
ges det, genom en modell, en översikt över hela forskningsprocessen. Därefter beskrivs de 
enskilda metoderna och förfaringssätt samtidigt som de valda metoderna motiveras. Avsnittet 
avslutas med en kritisk metodgranskning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGUR 6. EGEN MODELL FÖR FORSKNINGSPROCESSEN 
 
Efter identifikation av problemområde och utformandet av problemformuleringen bestod det 
fortsatta arbetet i att sätta sig in i existerande litteratur angående motivationsforskningen. 
Detta var ett viktigt led i forskningsprocessen för att sedan kunna motivera val av metod. 
Modellen ovan visar hur forskningsprocessen kommer att gå till efter datainsamlingen. Den 
senare delen av uppsatsen kommer att bestå av en bearbetning och en analys av det insamlade 
materialet. I den avslutande delen av uppsatsen görs en sammanfattning där slutsatser dras 
utifrån resultaten i undersökningarna.  
 

3.1 Forskningsstrategi 
 
I denna uppsats kommer fallstudien att användas som forskningsstrategi. En fördel med 
fallstudien är att den karakteriseras av att inrikta sig på ett eller endast ett fåtal 
undersökningsenheter vilket möjliggör en djupare studie. Vi har valt att göra en flerfallstudie 
där två fall jämförs, Ica Kvantum och Coop Forum, för att kunna få fram det unika i de olika 
fallen, samtidigt som det bidrar till att skärpa blicken för likheter och olikheter (Johannessen 
2003:57). Valet av fall grundar sig på att dessa, utifrån problemformulering, syfte och 
avgränsning, utgör typiska undersökningsenheter då de liknar de flesta andra fall som skulle 
kunna ha valts (Denscombe 2000:44). 
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3.2 Kvantitativ metod 
 
En fallstudie kan innefatta både kvantitativa och kvalitativa ansatser. För den studie som vi 
avser genomföra anser vi att en kvantitativ metod i form av en enkätstudie är mest lämplig. 
Denna ger oss möjligheten att skaffa oss en bred och generell bild om motivationsfaktorerna i 
ett monotont arbete. Anledningen till att vi enbart väljer att använda oss av en kvantitativ 
metod är att denna kan delas in i en statistisk och en tolkande analysdel (Johannessen 
2003:72). Den inledande statistiska delen är en beräkning för att kunna se ett mönster i 
respondenternas svarsangivelser. Den tolkande och analyserande delen av resultaten innebär 
att denna statistik sätts in i ett sammanhang där man försöker förklara orsakssamband och 
varför respondenterna har svarat på ett visst sätt. 

3.3 Datainsamlingsmetod 
 
För att kunna besvara problemformuleringen bestod det fortsatta arbetet i att hitta källor som 
närmare kunde belysa denna. I datainsamlingsarbetet kan man använda sig av både primära 
och sekundära källor. I denna uppsats har vi endast använt oss av sekundära källor i form av 
litteratur gällande motivationsforskning för att kunna skapa oss en utgångspunkt och en 
referensram för vår fortsatta undersökning. Den främsta källan, som också var en primärkälla, 
var den enkät som utformades. 

3.3.1 Enkäten 
 
Anledningarna till valet av användning av en enkät var enkla. Den främsta anledning till 
denna datainsamlingsmetod var att vi ville försöka bilda oss en generell uppfattning om 
motivationsfaktorerna i arbetet genom att vända oss till en större grupp respondenter. Vår 
uppfattning är att detta enklast görs via utformandet av standardiserade frågeformulär med 
standardiserade svar. Med detta menar vi att risken att respondenternas svar påverkas av vår 
närvaro och vårt sätt att ställa frågor, i en situation där de ställs ansikte mot ansikte med oss, 
är mycket liten. 
 
Vidare blev det med en enkät mycket lättare för respondenterna att svara eftersom svaren var 
förkodade och de behövde inte fundera länge för att kunna ange sina svar. Ur vårt perspektiv 
blev det också mycket lättare att samla in och analysera data. 

3.3.1.1 Konstruktionen av enkäten 
 
Utformandet av frågorna i enkäten bygger på den valda referensramen. I vårt arbete med detta 
märkte vi hur enormt viktigt det var att ha motivationsteorierna i åtanke för att kunna 
formulera de frågor vi ansåg relevanta för studien. 
 
Det finns olika typer av frågor som man kan använda sig av i utformandet av en enkät (Bell 
1993:75). De typerna av frågor vi valde att använda oss av är följande: alternativfrågor, 
skalor, rangordningsfrågor samt öppna frågor (se bilaga 1). Anledningen till att vi valde en 
blandning av dessa är att vi tyckte att detta skulle vara mer varierande för respondenten samt 
att vi ville undvika att respondenterna hamnade i ett mönster där de konsekvent bockade för 
samma svarsalternativ på alla frågor. 
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Frågorna i enkäten är främst attitydfrågor utifrån vilka respondenten fick ta ställning till olika 
påståenden. Påståendena kan av olika respondenter uppfattas som känsliga beroende på hur 
dessa upplever sin egen arbetssituation. Även detta är något vi valde att ta hänsyn till i 
konstruktionen av enkäten. I början av enkäten formulerade vi enkla alternativfrågor som inte 
krävde någon större eftertanke, eftersom vi inte i ett inledande skede ville ta upp känsliga 
teman som skulle kunna ha fått respondenten att ta avstånd från undersökningen. 
 
Då vi ställde upp skalfrågorna i enkäten var vår tanke att de känsligaste påståendena, såsom 
de frågor som handlar om exempelvis lön, skulle hamna någonstans i mitten för att sedan 
runda av enkäten med mindre oproblematiska påståenden. I slutet av enkäten fick även 
respondenterna möjligheten att lägga till egna synpunkter. 
 
I enkäten använde vi oss av olika rubriker under vilka vi sorterade in frågor som var nära 
relaterade till varandra (se bilaga 1). Svaren på dessa frågor gav mer information om 
respondenternas inställning eller uppfattning om rubriken. Rubrikerna var de 
motivationsfaktorer som vi, utifrån den valda referensramen, ansåg vara de viktigaste. I slutet 
av enkäten ombads respondenterna att rangordna motivationsfaktorerna för att få en 
uppfattning om vilka aspekter de tycker är viktigast i arbetet för att uppnå 
arbetstillfredsställelse. 

3.3.1.2 Pilotundersökningen 
 
Efter att utformandet av enkäten gjordes en mindre pilotundersökning med sex respondenter. 
Detta gjordes för att ta reda på om alla frågor och instruktioner var tydliga samt om några av 
de frågor som inte skulle ge någon användbar information behövde strykas. 
Pilotundersökningen gjordes i en mindre dagligvarubutik i Hässelby. Respondenterna i 
pilotundersökningen fick ta ställning till följande frågor: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGUR 7. PILOTUNDERSÖKNINGEN 

 
Pilotundersökningen gav i överlag positiv feedback från respondenterna. De tyckte att 
instruktionerna var tydliga samt att frågorna var intressanta och relevanta. Dock märkte vi då 
vi skulle sammanställa svaren att en del frågor behövde omformuleras eller strykas för att 
informationen skulle bli mer relevant för oss i analysen. 
 
 

 
1. Hur lång tid tog det att besvara enkäten? 
2. Är instruktionerna klara och lätta att förstå? 
3. Finns det några frågor som var svåra att tolka? I så fall, vilka 

frågor gäller det och vilken är anledningen? 
4. Finns det någon fråga som du inte ville svara på? 
5. Fattas det enligt din uppfattning någon viktig fråga? 
6. Hur upplever du enkätens layout? Vad tycker du om framsidan? 
7. Övriga kommentarer och synpunkter. 

(Källa: Bell, Judith (1993), Introduktion till forskningsmetodik, Lund: Studentlitteratur).
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3.3.1.3 Distribution av enkäten 
 
Vi valde att ta oss till våra respondenter och lämna över blanketterna på arbetsplatsen. På Ica 
Kvantum informerades de anställda om enkätundersökningen genom att informationslappar 
(se bilaga 2) sattes upp vid strategiska ställen såsom på dörren till omklädningsrummet samt 
vid stämpelklockan. En kontorsassistent ombads att samla ihop enkäterna hos sig tills dess att 
vi kunde komma och hämta dem. 
 
Då vi inte hade lika fritt tillträde till Coop Forum fick vi där använda oss av en annan metod. 
Butikschefen tog personligen på sig uppgiften att se till att varje respondent fick sitt kuvert 
med enkät och instruktioner. Vi överlämnade således 39 namngivna kuvert till honom och 
förlitade oss på att de skulle komma till de avsedda personerna. I den här butiken fick 
respondenterna lämna in sina enkäter till respektive avdelningschef vilka i sin tur 
överlämnade de besvarade enkäterna till butikschefen. Då den utsatta tiden hade löpt ut 
hämtade vi upp de inlämnade enkäterna hos butikschefen. 

3.4 Urval av respondenter 
 
Det finns flera olika sätt att göra sitt urval på. Då vi redan hade gjort ett val av fall, Ica 
Kvantum och Coop Forum, bestod det fortsatta arbetet i att göra ett urval av respondenter. 
Eftersom avsikten med denna studie är att studera de faktorer som motiverar kassapersonal i 
deras arbete var det främsta kriteriet vid detta urval att man skulle arbeta i kassa. På Ica 
Kvantum valde vi att göra en totalundersökning där alla 38 kassaanställda deltog.  
 
För att kunna göra en �rättvis� jämförelse mellan de valda fallen ansåg vi oss tvungna att göra 
en urvalsundersökning på Coop Forum där en delmängd av populationen valdes ut.  
Anledningen till detta var att det visade sig att det två populationerna var av olika storlek samt 
att man på Coop Forum använde sig av arbetsrotation vilket gjorde det svårare att skilja ut 
kassapersonalen. Således gjordes det på Coop Forum en urvalsundersökning genom en 
frivillig anmälan där kravet för de som anmälde sig var att man skulle arbeta i kassa. 
 
Då urvalsprocessen var färdig förseddes varje enkät med ett personligt kontrollnummer och 
lades i ett förseglat kuvert på vilket respondentens namn stod. Tanken med att arbeta på detta 
sätt var att vi snabbt skulle kunna kontrollera vilka vi hade fått in svar av för att sedan 
kontakta de personer som inte hade lämnat in sin enkät. Genom att veta vilka respondenterna 
var kunde vi också identifiera bortfallet.  
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3.3 Kritisk granskning av metod 

3.3.1 Reliabilitet 
 
Reliabilitet och validitet är mått på hur bra ett mätinstrument eller en mätning är. Reliabilitet 
handlar om att ett mätinstrument ska vara pålitligt. I metodologiska sammanhang innebär 
detta att en undersökning har en hög reliabilitet eller pålitlighet om olika och oberoende 
mätningar av ett och samma fenomen ger samma eller ungefär samma resultat (Holme 
1986:167). 
 
På grund av vår pressade arbetstid och våra begränsade resurser har vi inte kunnat mäta 
enkätundersökningens reliabilitet eller pålitlighet i enlighet med ovanstående definition, detta 
eftersom vi inte har haft möjlighet att göra två eller flera jämförande undersökningar. Således 
kan det exempelvis vara så att respondenternas svar kan ha påverkats av huruvida de har haft 
en bra eller en dålig arbetsdag. Däremot kan vi säga att vi har gjort allt i vår förmåga för att 
öka reliabiliteten genom att vi tog stor hänsyn till följande faktorer: 
 

• Vi gjorde vårt bästa för att minska mätfel genom att försöka ge tillräckligt 
uttömmande svarsalternativ i frågeformuläret. 

• Vi gjorde en pilotundersökning för att försäkra oss om att respondenterna skulle 
förstå frågorna och på så sätt undvika feltolkningar. 

• Vi lämnade in enkäterna på arbetsplatsen vartefter respondenterna fick en vecka på 
sig att i lugn och ro svara på frågorna. 

• Vi gjorde vårt bästa för att minska bortfallet genom att ge respondenterna 
ytterligare en vecka, utöver den utsatta tiden, på sig att besvara enkäten. 

• Vi kodade svarsalternativen på ett sådant sätt att man enkelt skulle kunna se ett 
mönster i respondenternas svar. 

• Vi har varit noggranna med inläsningen av data i Excel. 
 

 

3.3.2 Validitet 
 
En metods validitet eller giltighet är ett uttryck för i vilken grad en undersökning verkligen 
mäter det som den är avsedd att mäta (Kaufmann 1996:64). Om det visar sig att testet har mätt 
något annat än vad det var avsett att mäta har det en låg validitet eller giltighet. 
 
Vi anser att enkätundersökningen har en hög validitet eller giltighet eftersom den är 
konstruerad med den teoretiska referensramen som utgångspunkt samt med 
problemformuleringen i åtanke. Även här hade vi stor nytta av att ha gjort en 
pilotundersökning eftersom vi efter att ha genomfört denna kunde ta ställning till huruvida 
vissa frågor verkligen mätte det dem skulle mäta. 
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4. EMPIRISK ANALYS 
 

I detta avsnitt görs inledningsvis en kort beskrivning av kassaområde och rutiner på Ica 
Kvantum och Coop Forum. Därefter följer en presentation och analys av enkätresultaten. 
Analysen sker parallellt med att resultaten presenteras. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattande analys där resultaten utvärderas utifrån Herzbergs tvåfaktorsteori vilken 
utgör den övergripande analysmodellen.  
 

4.1 Företagspresentation 
 
De två butikerna (Ica Kvantum och Coop Forum) i undersökningen ligger inom samma 
geografiska område, endast 200 meter ifrån varandra. 

4.1.1 Ica Kvantum 
 
På Ica Kvantum arbetar det 80 personer varav cirka ett fyrtiotal arbetar endast i kassa. Ica 
Kvantum har nyligen genomgått en större ombyggnation. Alla delar i butiken byggdes om och 
fräschades upp inklusive kassaområdet där man även fick nya ergonomiskt utformade kassor. 
Kassalinjen består av totalt 17 kassor där den första kassan är en snabbkassa. I och med 
renoveringen av butiken byggdes kassorna om och man fick Cashguard som är ett system för 
säker förvaring och hantering av kontanter. 
 
I den här butiken är kassachefen ansvarig för de listor som skrivs för vem som ska sitta i 
vilken kassa samt för att bestämma vilka det är som ska vara lunchavbytare. Man tillämpar 
ingen schemalagd arbetsrotation i butiken vilket innebär att kassörskorna endast sitter i 
kassan. Det finns ett undantag till detta vilket är då man inte har många kunder. Vid dessa 
tillfällen får kassörskorna gå ut på golvet och hjälpa den övriga butikspersonalen att packa 
upp varor. 

4.1.2 Coop Forum 
 
Coop Forum har cirka 150 anställda. 80 % av dessa arbetar i kassan någon gång under en 
arbetsdag. Butiken är uppdelad i tre huvudavdelningar; mat, bygg och specialvaror. Dessa 
avdelningar är i sin tur uppdelade i olika underavdelningar. De 150 anställda är fördelade på 
de olika avdelningarna. Kassalinjen består av 17 kassor varav fyra är anpassade för 
ShopExpress, som är en uppfinning som hjälper kunden att handla snabbare. Kunderna 
registrerar varorna med en dosa och packar samtidigt. I en särskild kassa betalar man utan att 
behöva packa upp varorna. 
 
Till skillnad från Ica Kvantum tillämpar man på Coop Forum schemalagd arbetsrotation. 
Detta innebär att personalen får sitta högst två timmar i sträck i kassan och därefter får de gå 
till den avdelning de tillhör för att arbeta där. Undantag för arbetsrotation är om man har 
någon arbetsskada, språkproblem som försvårar kommunikationen med kunderna eller om 
man har specifika önskemål om att sitta i kassan. 
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  20 år eller 
yngre 21 - 30 år 31 - 40 år 41 år eller 

äldre 
Antal 15 12 1 3ICA Kvantum Procent 48,4 % 38,7 % 3,2 % 9,7 % 
Antal 1 10 5 17COOP Forum Procent 3 % 30,3 % 15,2 % 51,5 %

  1 år eller 
mindre 2 - 3 år 4 - 5 år 6 år eller längre 

Antal 13 12 4 2ICA 
Kvantum Procent 41,9 % 38,7 % 12,9 % 6,5 % 

Antal 4 3 9 17COOP Forum Procent 12,5 % 9,4 % 27 % 53,1 %

4.3 Resultat och analys av enkät 
 
På Ica Kvantum delades enkäten ut till 38 kassanställda. Svarsenkäter erhölls av 31 
respondenter vilket innebar ett bortfall på 18,4 %, vilket motsvarar sju respondenter. På Coop 
Forum delades enkäten ut till 39 butiksanställda.  Svarsenkäter erhölls av 33 respondenter 
vilket innebar ett bortfall på 15,4 %, vilket motsvarar sex respondenter. Det rekommenderas 
att man först tittar igenom enkäten innan man läser vidare (bilaga 1).  
 

4.3.1 Redovisning av bakgrundsvariabler 
 
Bakgrundsvariablerna är intressanta att studera ur flera aspekter. Respondenternas ålder, hur 
länge de har arbetat och deras sysselsättningsgrad är intressanta fakta eftersom dessa kan ge 
en idé om huruvida de nämnda faktorerna har någon koppling till respondenternas uppfattning 
om motivationsfaktorerna i ett monotont arbete. 
 
Resultatet på fråga 1 visade att samtliga 31 respondenter som svarade på enkäten på Ica 
Kvantum var kvinnor. På Coop Forum var fördelningen på följande sätt: 15 män (45,5 %) och 
18 kvinnor (54,5 %). 
 
En sammanställning av resultaten på fråga 2 åskådliggörs i tabell 2 där åldersfördelningen av 
de respondenter som arbetar på Ica Kvantum samt Coop Forum presenteras: 
 
TABELL 2. RESPONDENTERNAS ÅLDERSFÖRDELNING PÅ ICA KVANTUM OCH COOP FORUM 

På Ica Kvantum visade det sig att den största respondentgruppen var 20 år eller yngre 
(48,4%), medan den största respondentgruppen på Coop Forum var 41 år eller äldre (51,5 %). 
I de båda butikerna var respondentgrupperna 21-30 år ungefär lika stora. 
Respondentgrupperna 31-40 år redovisade en skillnad mellan Ica Kvantum och Coop Forum 
men dock inte lika markant som åldersgrupperna 20 år eller yngre samt 41 år eller äldre.  
 
Fråga 3 (se tabell 3) gällande hur länge respondenterna har arbetat i respektive butik 
uppvisade några skillnader. På Ica Kvantum kan man se att de två största 
respondentgrupperna har arbetat 1 år eller mindre (41,9 %) samt 2-3år (38,7 %). På Coop 
Forum rådde det motsatta förhållandet då de två största respondentgrupperna har arbetat 4-5 
år (27 %) och 6 år eller längre (53,1 %).  
 
TABELL 3. RESPONDENTERNAS ANSTÄLLNINGSTID PÅ ICA KVANTUM OCH COOP FORUM 



 
�  E M P I R I S K  A N A L Y S  �  

 

 - 21 -

1    Instämmer inte alls
2    Instämmer i mycket liten utsträckning 
3    Instämmer i viss mån 
4    Instämmer i relativt stor utsträckning 
5    Instämmer helt 

 
Den sista frågan under kategorin �bakgrundsvariabler� var fråga 4 där respondenterna fick 
svara på om de arbetar hel- eller deltid. Fördelningen av respondenternas svar visas i tabell 4: 
 
TABELL 4. RESPONDENTERNAS SYSSELSÄTTNINGSGRAD PÅ ICA KVANTUM OCH COOP FORUM 

 
Respondenterna på Ica Kvantum var jämnt fördelade mellan kategorierna hel- och 
deltidsanställda. De heltidsanställda utgjorde 48,4 % av det sammanlagda antalet respondenter 
medan de deltidsanställda kunde fördelas i tre grupper som tillsammans utgjorde 51,6 % av 
det totala antalet respondenter. Dessa tre grupper bestod av anställda som utöver sitt arbete på 
Ica Kvantum även är studenter, har ett annat arbete eller ägnar sin lediga tid åt övriga 
aktiviteter. 
 
Denna fördelning bland de deltidsanställda gick inte att finna på Coop Forum där 60,6 % av 
respondenterna angav att de var heltidsanställda och de resterande 39,4 % uppgav att de 
endast var deltidsanställda. 
 

4.3.2 Presentation och analys av attitydfrågor 
 
Enkätresultaten på Ica Kvantum och Coop Forum presenteras parallellt för att åskådliggöra 
likheter och olikheter i motivationsnivån mellan respondenterna i de två butikerna. Den 
största anledningen till att presentera resultaten parallellt var dock att det fanns mer olikheter 
än likheter mellan de två olika fallen och att det därför var mycket lättare att skönja mönster 
och tendenser inom varje population. Ett alternativ till att arbeta på detta sätt hade varit att 
man genomgående hade studerat Ica Kvantum och Coop Forum som en population. Detta var 
något som testades men slutsatsen var att man genom att slå ihop de två populationerna inte 
lika tydligt kunde se dem olikheter som var framträdande i varje specifikt fall. 
 
För att kunna ge en övergripande bild av respondenternas attityd gällande påståendena i 
respektive butik redovisas resultaten på påståendena i analysen enligt nedanstående 
beskrivning. 
 
I enkäten fick respondenterna gradera varje påstående enligt följande: 
 
 

 
 
 
 

Deltid  
Heltid Student Annat 

arbete Övrigt 

Antal 15 9 4 3
ICA Kvantum 

Procent 48,4 % 29 % 13 % 9,6 % 
Antal 20 - - 13

COOP Forum 
Procent 60,6 % - - 39,4 % 
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Resultaten på påståendena redovisas med hjälp av en så kallad genomsnittspoäng. 
Genomsnittpoängen är detsamma som medelvärdet, det vill säga summan av varje 
respondents svarsalternativ på skalan 1 till 5 dividerat med antalet respondenter i respektive 
butik. Detaljerade resultat på påståendena 5-28 redovisas i bilaga 3. 
 

4.3.2.1 Trivseln på Ica Kvantum och Coop Forum 
 
Helhetsintrycket när man studerar resultaten på de två inledande påståendena i enkäten är att 
respondenterna på både Ica Kvantum och Coop Forum tycks trivas bra eller till och med 
mycket bra på sina arbetsplatser. 
 

 
De flesta av respondenterna trivs till och med så bra att de kan tänka sig att rekommendera sin 
arbetsplats till en vän. Det man däremot kan se är att man på Coop Forum tycks trivas något 
bättre än på Ica Kvantum (påstående 5). Samtidigt som respondenterna uppger att de trivs på 
sin arbetsplats kan man se att många av dem går i tankarna på att byta arbete. Som figur 8 
visar, är dessa tankegångar särskilt tydliga på Ica Kvantum där man främst kan se att det är de 
deltidsanställda som går i dessa funderingar. 

 
FIGUR 8. PÅSTÅENDE 7. JAG TÄNKER SÄLLAN PÅ ATT BYTA ARBETE I FÖRHÅLLANDE TILL 
BAKGRUNDSVARIABELN SYSSELSÄTTNINGSGRAD 

 
Som tidigare redovisat i tabell 4 består gruppen deltidsanställda på Ica Kvantum till en stor 
del av studenter samt personer som har ett annat arbete. Detta kan vara orsaken till att just 
denna grupp tänker mer på att byta arbete än de heltidsanställda. Dessa individer ser troligtvis 

 
 
 

5. Min arbetsplats är ett bra ställe att arbeta på 
 
6. Jag skulle rekommendera min arbetsplats till en vän som   
    söker arbete 
 
7. Jag tänker sällan på att byta arbete 
 

 
 
 
1        2        3        4        5 
 
1        2        3        4        5 
 
 
1        2        3        4        5  
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ingen längre framtid på Ica Kvantum utan ser kassaarbetet som en extra inkomstkälla under 
studietiden eller som ett komplement till ett annat arbete.  
 
På Coop Forum kan man dock i figur 8 ovan se att de deltidsanställda har angett att de sällan 
tänker på att byta arbete. Anledningen till de deltidsanställdas skilda svar på Ica Kvantum och 
Coop Forum kan dels vara att ingen av respondenterna på Coop Forum i undersökningen 
angav att de var studenter eller att de har ett annat arbete. Ytterligare en orsak kan vara att de 
deltidsanställda respondenterna på Coop Forum trivs mycket bättre på sin arbetsplats samt att 
dessa respondenter representerar en äldre åldersgrupp som prioriterar anställningstrygghet, 
vilket förklarar varför de sällan tänker på att byta arbete. 
 

4.3.3 Hygienfaktorer 

 

4.3.3.1 Sociala relationer 
 
Respondenterna anser, generellt sett, att de har väldigt goda relationer till sina medarbetare 
(påstående 11). Detta påstående redovisar dock en smärre skillnad i genomsnittspoängen 
mellan Ica Kvantum och Coop Forum, men det allmänna intrycket är att man trots detta i de 
båda butikerna i väldigt hög grad upplever att man har ett gott förhållande till sina 
arbetskamrater. 

 
Vidare kan man emellertid se att respondenterna på Ica Kvantum tycker att deras arbete 
endast i liten utsträckning utgör en viktig del av deras sociala liv samtidigt som det raka 
motsatta förhållandet råder på Coop Forum (påstående 12). Detta beror med största 
sannolikhet på att majoriteten av respondenterna på Coop Forum är heltidsanställda samtidigt 
som en stor del av dessa respondenter också har en anställningstid som är 6 år eller längre. 
Således har man i denna butik haft större förutsättningar och möjligheter att skapa nära 
kontakter och förhållanden till sina medarbetare.  
 
Vidare analys av påstående 12, i förhållande till bakgrundsvariabeln anställningstid, visar att 
på Ica Kvantum har 13 (41, 9 %) respondenter av 31 arbetat 1 år eller mindre. Detta är en 
förhållandevis hög siffra som innebär att man kan anta att man på Ica Kvantum har en högre 
personalomsättning som gör det svårare för de anställda i denna butik att skapa längre och 
mer varaktiga relationer till sina medarbetare. Ytterligare en intressant aspekt som 
framkommer är att de få respondenter på Coop Forum (4 personer) som har arbetat 1 år eller 
mindre faktiskt anger att de anser att deras arbete är en viktig del av deras sociala liv. Detta 
beror troligtvis på att man på Coop Forum har lyckats skapa en bra stämning och en god 
sammanhållning. Detta förhållande bekräftas ytterligare av resultaten i påstående 13.  
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Resultaten på påstående 13 visar att en större del av respondenterna på Coop Forum uppger 
att de går till arbetet för att träffa sina arbetskamrater, att jämföra med Ica Kvantum där detta 
inte alls tycks vara något framträdande motiv för respondenterna. Vid en närmare analys av 
resultaten på detta påstående kan man även här se att detta förhållande beror på ovan redan 
nämnda orsaker det vill säga en kombination av respondenternas anställningstid samt 
sysselsättningsgrad. 
 
Vidare visar enkäten intressanta resultat gällande huruvida respondenterna umgås med sina 
arbetskamrater utanför arbetet. På både Ica Kvantum och Coop Forum får detta påstående 
låga genomsnittspoäng (påstående 14). En stor del av respondenterna i de två butikerna anger 
att de endast i mycket liten utsträckning umgås med sina arbetskamrater utanför arbetet. I 
figur 9 har respondenternas svarsfördelning i de två butikerna slagits samman och illustreras i 
ett diagram. Detta gjordes för att lättare kunna se ett mönster i respondenternas svar. 

 
FIGUR 9. PÅSTÅENDE 14. JAG UMGÅS MED MINA ARBETSKAMRATER UTANFÖR ARBETET I FÖRHÅLLANDE TILL 
BAKGRUNDSVARIABELN SYSSELSÄTTNINGSGRAD (ICA KVANTUM OCH COOP FORUM) 

 
Man skulle kunna tro att de heltidsanställda i de två butikerna umgås med sina medarbetare 
utanför arbetet i större utsträckning än de deltidsanställda. Detta på grund av att man som 
heltidsanställd spenderar en större del av sin tid på arbetet och på så sätt har möjlighet att 
skapa närmare relationer till sina arbetskamrater. Dock visar figur 9 ovan att så inte är fallet. 
Således kan man utifrån dessa resultat anta att relationerna till arbetskamraterna är viktiga för 
den sociala samvaron så länge man är på arbetsplatsen emedan dessa relationer inte har någon 
större betydelse utanför arbetstid. 

 
 
 

 
13. Jag går till arbetet för att träffa mina arbetskamrater 
 
14. Jag umgås med mina arbetskamrater utanför arbetet 
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Även relationen till cheferna på arbetet är av vikt för att skapa trivsel och för att man ska 
känna sig väl till mods på sin arbetsplats. På Coop Forum tycks respondenterna ha byggt upp 
väldigt goda relationer till sina chefer att jämföra med Ica Kvantum där respondenterna anger 
att de endast i viss mån anser att de har lyckats med detta (påstående 15). Gemensamt för 
respondenterna på både Coop Forum och Ica Kvantum är dock att man anser sig har godare 
relationer till sina medarbetare än till sina chefer. 
 
Ett led i att skapa en harmonisk och trivsam arbetsplats är att ett företag försöker skapa 
sammanhållning bland medarbetarna genom att ordna diverse sammankomster såsom 
förestagsfester, julbord etc. På Coop Forum tycks man har lyckats med detta då 
respondenterna anger en hög genomsnittspoäng i förhållande till respondenterna på Ica 
Kvantum (påstående 16). I och med att ett stort antal av respondenterna (41,9 %) på Ica 
Kvantum endast har arbetat 1 år eller mindre skulle det dock kunna vara så att företaget 
faktiskt ordnar denna typ av sammankomster men att man ännu inte har haft möjligheten att 
deltaga i dessa. 

4.3.3.2 Fysiska arbetsförhållanden 
 
Huruvida man upplever att arbetet är omväxlande och varierande kan ha en avgörande 
påverkan på den anställdes motivation och arbetstillfredsställelse. Som tidigare nämnt så 
tillämpar man på Ica Kvantum ingen arbetsrotation. En följd av detta är således att en stor 
andel av respondenterna i denna butik upplever att deras arbete är monotont (påstående 18).  
 
 
 
 

18. Jag upplever att mitt arbete är monotont 
 
19. Jag byter arbetsuppgifter regelbundet 
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Att man på Ica Kvantum upplever att arbetet är monotont samt det faktum att det inte 
tillämpas någon arbetsrotation i butiken borde rimligtvis ha resulterat i ett genomsnitt lägre än 
2,00 på påstående 19. Studerar man figur 10 ser man dock att det är tre respondenter som har 
höjt genomsnittet då de anser att de, trots de redan nämnda faktorerna, faktiskt byter arbete 
regelbundet. Detta resultat kan bero på att det var ett par kassaledare som deltog i 
undersökningen och att de, förutom kassarbete, har ytterligare några mindre ansvarsområden. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
15. Jag har en god relation till mina chefer 
 
16. Jag upplever att företaget skapar en god sammanhållning 
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FIGUR 10. PÅSTÅENDE 19. JAG BYTER ARBETSUPPGIFTER REGELBUNDET 

 
Till skillnad från Ica Kvantum använder sig Coop Forum av arbetsrotation, något som på ett 
bättre sätt borde ha reflekterats i resultaten. Det förväntades att genomsnittet på påstående 18 
skulle bli lägre just på grund av att man använder sig av arbetsrotation. Dock kan det vara så 
att arbetsrotationen är schemalagd på ett sådant sätt att man alltid byter mellan samma 
arbetsuppgifter vilket i sin tur leder till att man i längden trots detta upplever att ens 
arbetsuppgifter är monotona. En annan förklaring skulle kunna vara att arbetsrotationen för 
vissa respondenter inte fungerar på ett tillfredsställande sätt vilket gör att genomsnittpoängen 
sänks i påstående 19. 
 

4.3.3.3 Lön 
 
En källa till arbetstillfredsställelse och därmed högre motivation kan handla om hur nöjd man 
är med sin lön och andra förmåner på arbetet. Respondenterna på både Ica Kvantum och Coop 
Forum är överens om att vad man arbetar med har en betydelse och att lönen inte är en 
avgörande faktor (påstående 23). Respondenterna är även överens om att en hög lön inte 
kompenserar för tråkiga arbetsuppgifter (påstående 25). 
 
 
 
 

23. Det spelar ingen roll vad jag arbetar med, det enda som 
betyder något är lönen 

 
24. Jag är nöjd med den lön jag har 
 
25. En hög lön kompenserar tråkiga arbetsuppgifter 
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Det första intrycket, då man studerar genomsnitten i tabellen ovan, är att det egentligen inte är 
någon större skillnad i resultaten mellan Ica Kvantum och Coop Forum gällande påstående 
24.  
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FIGUR 11. PÅSTÅENDE 24. JAG ÄR NÖJD MED DEN LÖN JAG HAR I FÖRHÅLLANDE TILL BAKGRUNDSVARIABELN 
ÅLDER (ICA KVANTUM OCH COOPFORUM) 
 
I figur 11 har respondenternas svarsfördelning i de två butikerna slagits samman för att 
redovisas i ett diagram. Man kan se att åldersgruppen 20 år eller yngre har angett att det är 
mycket nöjda med sin lön att jämföra med åldersgrupperna 31-40 år samt 41 år eller äldre där 
en majoritet har angett svarsalternativ på den nedre delen av skalan. 
 
När man senare studerar den exakta svarsfördelningen kan man dock se att det är ett större 
antal respondenter som är missnöjda med sin lön på Coop Forum än på Ica Kvantum (bilaga 
3, påstående 24).  
 
Det finns ett antal möjliga förklaringar till det större missnöjet med lönen på Coop Forum i 
förhållande till Ica Kvantum. Coop Forum representeras av en äldre åldersgrupp där 51,5 % 
av respondenterna är äldre än 41 år vilket innebär att dessa personer troligen befinner sig i en 
fas i livet där de har familj och barn som de måste försörja. 
 
Ica Kvantum representeras å andra sidan av en yngre åldersgrupp där majoriteten av de 
anställda är 20 år eller yngre (48,4 %). När man närmare studerar denna åldersgrupp kan man 
se att de flesta är studenter eller har ett annat arbete vid sidan om. Detta kan vara en förklaring 
till att man är nöjdare med lönen på Ica Kvantum. Som student är man endast ute efter ett 
extraarbete för att dryga ut studiebidraget. Ytterligare en faktor att ta hänsyn till är att den 
yngre personalen (som ofta representeras av studenter) arbetar på så kallade obekväma 
arbetstider, kvällar och helger, som medför 50 % upptill 100 % Ob-tillägg. Tydligare uttryckt 
innebär detta att man som deltidsanställd kan arbeta ett få antal timmar men ändå få en relativt 
hög lön i förhållande till den arbetstid man har lagt ner.  
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4.3.4 Motivationsfaktorer 
 

4.3.4.1 Uppskattning 
 
Uppskattning är en viktig del i arbetet eftersom man som anställd gärna vill ha en bekräftelse 
på att det man gör är bra samt att man gör en för företaget betydande arbetsinsats. En del i 
detta handlar om att man upplever att man blir uppmärksammad av företaget på olika sätt. 
Denna uppskattning och uppmärksamhet kan handla om både materiella och så kallade 
naturliga belöningar. 
 
Rent allmänt kan man om Coop Forum säga att respondenterna tycks uppleva att deras 
arbetsinsats är uppskattad av företaget (påstående 9). Detta resultat kontrasterar mot den 
genomsnittspoäng som Ica Kvantum uppvisar på samma påstående. Ica Kvantums resultat på 
detta påstående kan dels bero på att respondenterna känner att de inte i tillräckligt stor 
uträckning brukar få feedback på sina arbetsinsatser samt att man inte är nöjd med de 
materiella förmånerna. 

Påstående 10 utreder just frågan om huruvida respondenterna upplever att de brukar få 
feedback på sin arbetsinsats. Detta påstående uppvisar markanta skillnader i resultaten mellan 
Ica Kvantum och Coop Forum, särskilt om man studerar resultaten i figur 12 nedan. I 
diagrammet studeras påståendet i förhållande till respondenternas sysselsättningsgrad. Detta 
görs för att eventuellt kunna dra några slutsatser om huruvida den tiden man spenderar på 
arbetet har något samband med respondenternas uppfattning om i vilken utsträckning de 
upplever att de får feedback. 

FIGUR 12. PÅSTÅENDE 10. JAG BRUKAR FÅ FEEDBACK PÅ MIN ARBETSINSATS I FÖRHÅLLANDE TILL 
BAKGRUNDSVARIABLEN SYSSELSÄTTNINGSGRAD 
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Genom att titta på resultaten i diagrammet ser man dock att det varken på Ica Kvantum eller 
på Coop Forum har någon betydelse om man arbetar hel- eller deltid för respondenternas 
uppfattning om huruvida de får feedback. På Ica Kvantum tycker majoriteten av 
respondenterna (både hel- och deltidsanställda) att företaget brister på denna punkt. På Coop 
Forum råder det motsatta förhållandet då respondenterna tycks vara tillfreds med den verbala 
feedbacken.  
 
Vad gäller den materiella aspekten av att visa uppskattning åskådliggör genomsnittpoängen 
åter att respondenterna på Ica Kvantum även är missnöjda i detta hänseende (påstående 26). 
Coop Forum redovisar en spridning av respondenternas svar i detta påstående (bilaga 3, 
påstående 26) men genomsnittsvärdet samt typvärdet antyder att man varken är nöjd eller 
missnöjd med företagets förmåner. 
 

4.3.4.3 Involvering 
 
Med involvering menas den glädje man känner över att genomföra en specifik arbetsuppgift 
eftersom den kan vara intressant, utvecklande osv. Att man trivs med sina arbetsuppgifter kan 
innebära att man tycker att dessa är omväxlande och därför intressanta, roliga och berikande. 

Åter igen upprepas de mönster som tidigare visats. Respondenterna på Ica Kvantum har på 
påstående 8 angett en genomsnittpoäng som är mycket lägre i förhållande Coop Forum. Detta 
innebär att man på Ica Kvantum inte trivs med sina arbetsuppgifter i lika hög grad som 
respondenterna gör på Coop Forum (bilaga 4, påstående 8). En förklaring till dessa resultat 
kan vara att man på Coop Forum tillämpar arbetsrotation som i större utsträckning gör det 
möjligt för de anställda att välja sina arbetsuppgifter. På Ica Kvantum finns däremot inte 
denna möjlighet eftersom respondenternas huvuduppgift är att sitta i kassan. 
 

4.3.4.2 Utveckling 
 
Utveckling handlar om möjligheten att lära sig nya saker och uppöva nya färdigheter. 
Utvecklingsmöjligheter kan således handla om personlig utveckling i form av att man som 
anställd får ett nytt ansvarsområde eller möjligen att man befordras inom organisationen och 
får ta hand om mer komplicerade arbetsuppgifter. 
 
TABELL 5. FÖRDELNING AV SVAR PÅ FRÅGA 29 OCH 30. 
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Tabellen ovan visar på tydligt sätt svarsfördelningen mellan frågorna 29 och 30. På både fråga 
29 och fråga 30 kan man se att Coop Forum har fått en hög positiv svarsfrekvens med ett 
resultat på 69,7 % samt 57,6 % på respektive fråga. Detta betyder att man på Coop Forum 
upplever att det finns möjligheter till både utveckling samt internutbildning. På Ica Kvantum 
kan man se att det motsatta förhållandet råder. Här kan man se att det är en hög negativ 
svarsfrekvens, 64,5 % samt 84,8 % på respektive fråga, då de flesta anser att de redan nämnda 
möjligheterna inte finns i särskilt stor utsträckning. 
 
Anledningen till att man på Ica Kvantum upplever att det inte finns möjligheter till att få nya 
utvecklande arbetsuppgifter i företaget, beror med största sannolikhet på att man inte har 
någon arbetsrotation där man som anställd får möjlighet att prova på nya uppgifter. 
Ytterligare en förklaring till respondenternas negativa inställning gällande påstående 29 beror 
troligtvis på, vilket har konstaterats tidigare, att man har en hög personalomsättning.  Detta 
innebär att respondenterna inte har arbetat i företaget tillräckligt länge för att de skall bli 
tilldelade nya utvecklande arbetsuppgifter då man som relativt nyanställd inte hunnit visa vad 
man går för. Vidare kan en hög personalomsättning få som konsekvens att man som 
personalansvarig inte bryr sig om att göra medarbetarna medvetna om de 
utvecklingsmöjligheter som finns då man har inställningen att dessa ändå kommer att säga 
upp sig inom en kort tid. 
 
Resultaten på Coop Forum bekräftar ovanstående resonemang då man kan se att det är ett 
större antal personer som har svarat ja på påstående 29 samt att majoriteten av dessa har en 
anställningstid som är 6 år eller längre. 
 
Gällande påstående 30 kan man som tidigare nämnt se en stark negativ svarsfrekvens på både 
Ica Kvantum och Coop Forum. Dessa resultat antyder att det på Ica Kvantum troligtvis finns 
internutbildningar men att det inte finns någon större kunskap om dessa och/eller att dessa 
inte är tillgängliga för alla, särskilt om man som anställd inte tydligt visar ett intresse för 
vidare förkovran inom företaget. På Coop Forum är det tydligt utifrån resultaten på påstående 
30 att det faktiskt finns internutbildningar på företaget men trots detta upplever en stor del av 
respondenterna att de inte har fått möjlighet att deltaga i dessa. Även här handlar det med 
största sannolikhet om att informationen om dessa möjligheter inte har nått fram till alla 
respondenter. 
 

4.4 Rangordning av motiverande faktorer i arbetet 
 
I fråga 31 (se bilaga 1) ombads respondenterna att rangordna några utvalda 
motivationsfaktorer från 1 till 6 där 1 stod för det dem tycker är viktigast i sitt arbete och där 
6 stod för det dem anser vara minst viktigt i arbetet. På denna fråga var det ett bortfall på tre 
personer i varje butik vilket innebär att det var 28 respondenter från Ica Kvantum som svarade 
på frågan samt 30 respondenter från Coop Forum. 
 
I samband med sammanställningen av resultaten på denna fråga undersöktes det även om det 
fanns ett samband mellan rangordningen av motivationsfaktorerna samt de olika 
bakgrundsvariablerna. Då det inte gick att fastställa några samband presenteras endast 
skillnaderna i respondenternas rangordning mellan de två butikerna. 
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Genom att summera respondenternas rangordningspoäng inom varje 
motivationsfaktorskategori kunde vi fastställa en total rangordningspoäng för varje 
motivationsfaktor i respektive butik. Den motivationsfaktor som hade den minsta totala 
rangordningspoängen var den som respondenterna ansåg vara viktigast. 

 
TABELL 6. RANGORDNING AV MOTIVATIONSFAKTORER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I enkätundersökningen visade det sig att respondenterna på Ica Kvantum tyckte att den 
viktigaste motivationsfaktorn var �bra lön� (se tabell 6) och det som dessa respondenter 
värderade minst var �utvecklingsmöjligheter�. Respondenterna på Coop Forum rangordnade 
�anställningstrygghet� högst upp och �goda fysiska arbetsförhållanden� längst ner.  
 
Att hygienfaktorn �bra lön� rangordnades på första plats på Ica Kvantum beror på, som 
tidigare analys har visat, att respondenterna i stor utsträckning är nöjda med sin lön vilket med 
största sannolikhet beror på kombinationen av respondenternas unga ålder, att man har ett 
annat arbete samt att man arbetar på obekväm arbetstid. Detta är också den faktor som dessa 
respondenter anser vara mest motiverande i sitt arbete. På Coop Forum rangordnades samma 
hygienfaktor på andra plats. Enkätundersökningen visade att respondenterna på Coop Forum 
var missnöjda med lönen vilket kan bero på att respondenternas inkomst på Coop Forum antas 
utgöra huvudinkomsten då en majoritet är heltidsanställda. Med denna inkomst måste de 
försörja sig själva och sin familj till skillnad från majoriteten av respondenterna på Ica 
Kvantum som är deltidsanställda och där inkomsten främst tycks utgöra en extrainkomst.  
 
I samband med att man talar om �bra lön� kan man diskutera hygienfaktorn 
�anställningstrygghet� som rangordnades på första plats på Coop Forum. Anledningen till 
denna rangordning beror förmodligen på att respondenterna på Coop Forum representeras av 
en äldre och mognare åldersgrupp. Dessa respondenter antas ha familj och prioriterar just 
därför en trygg anställning. Samtidigt kan man se att samma hygienfaktor rangordnades på 
femte plats på Ica Kvantum. Detta beror troligtvis dels på att en majoritet av respondenterna 
på Ica Kvantum är unga samt att dessa troligtvis inte ser en längre framtid framför sig i 
företaget.  
 
På andra plats på Ica Kvantum rangordnade respondenterna hygienfaktorn �goda fysiska 
arbetsförhållanden�. Att man rangordnar denna faktor på andra plats tyder på att man tycker 
att det är viktigt att ha en god arbetsmiljö. Detta är förmodligen särskilt viktigt för just dessa 
respondenter eftersom de har ett väldigt stillasittande arbete där de under en arbetsdag inte får 
röra mycket på sig. På Coop Forum kan man däremot se att samma hygienfaktor rangordnas  
 

 ICA KVANTUM COOP FORUM 

Rangordning 
Total 
rangordnings- 
poäng 

Motivationsfaktor 
Total 
rangordnings- 
poäng 

Motivationsfaktor 

1 71 Bra lön 85 Anställningstrygghet 
2 87 Goda fysiska 

arbetsförhållanden 
96 Bra lön 

3 92 Uppskattning 97 Sociala relationer 
4 105 Sociala relationer 100 Uppskattning 
5 110 Anställningstrygghet 123 Utvecklingsmöjligheter 
6 123 Utvecklingsmöjligheter 129 Goda fysiska 

arbetsförhållanden 



 
�  E M P I R I S K  A N A L Y S  �  

 

 - 32 -

på sjätte och sista plats. Eftersom man i denna butik använder sig av arbetsrotation, och då 
föregående analys av enkätresultaten visar att respondenterna är nöjda med detta system, kan 
man anta att denna faktor rangordnades sist på grund av att respondenterna anser att de finns 
andra faktorer som är viktigare att fokusera på i arbetet än just denna. 
 
På tredje plats rangordnade respondenterna på Ica Kvantum motivationsfaktorn 
�uppskattning�. Tidigare analys av enkätresultaten visar att respondenterna på Ica Kvantum 
inte känner att deras arbetsinsats i tillräckligt stor utsträckning uppskattas av företaget. 
Eftersom alla behöver känna sig uppskattade som individer och för det dem gör är detta 
troligtvis orsaken till varför denna motivationsfaktor rangordnades väldigt högt. På Coop 
Forum kan man se att �uppskattning� rangordnades på fjärde plats. I detta fall är det svårt att 
förklara varför denna motivationsfaktor hamnar långt ner. Däremot kan man se i den totala 
rangordningspoängen att �bra lön�, �uppskattning� och �sociala relationer� har 
rangordningspoäng som ligger väldigt nära varandra. Detta tyder på att respondenterna på 
Coop Forum tycker att dessa faktorer är lika viktiga. 
 
På fjärde plats rangordnade respondenterna på Ica Kvantum hygienfaktorn �sociala 
relationer�. Eftersom en stor del av det totala urvalet på Ica Kvantum bestod av 
deltidsanställda som arbetar ett par pass i veckan är slutsatsen att dessa främst arbetar för att 
tjäna lite extra pengar. Således är relationerna till arbetskamraterna inte det främsta motivet 
till att gå till arbetet. Detta förklarar också varför denna hygienfaktor rangordnades på fjärde 
plats. Samtidigt måste man komma ihåg att detta inte betyder att man har dåliga relationer till 
sina medarbetare. På Coop Forum däremot rangordnades denna hygienfaktor på tredje plats. 
Då majoriteten av respondenterna arbetar heltid och en majoritet av dessa dessutom har 
arbetat 6 år eller längre i företaget, är det inte förvånande att denna faktor rangordnas högt. 
Eftersom man spenderar mycket tid på arbetet är det för dessa respondenter, i förhållande till 
respondenterna på Ica Kvantum, viktigare med de sociala relationerna. 
 
Slutligen rangordnades motivationsfaktorn �utvecklingsmöjligheter� på sjätte plats av 
respondenterna på Ica Kvantum. Att respondenterna rangordnar denna faktor på sjätte plats 
kan ha ett antal olika förklaringar vilka tidigare har redovisats. Möjligen kan det vara så att 
dessa respondenter inte har den information om de möjligheter som finns att avancera inom 
företaget. Att företaget främst tycks anställa ung personal som inte ser en längre framtid 
framför sig i företaget kan också vara en anledning till att denna motivationsfaktor rangordnas 
långt ner. På Coop Forum rangordnades denna motivationsfaktor på femte plats. Antagligen 
beror detta på att respondenterna är nöjda med de utvecklingsmöjligheter som finns och 
därför rangordnar denna faktor långt ner. En förklaring till att respondenterna på både Ica 
Kvantum och Coop Forum rangordnar denna motivationsfaktor på femte respektive sjätte 
plats kan grunda sig i att den typen av personer som söker kassaarbete främst är ute efter en 
inkomst (bra lön) samt att ha en anställningstrygghet. Man söker sig alltså inte till kassayrket 
för dess utvecklingsmöjligheter utan främst för att man måste ha ett arbete och en inkomst. 
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4.5 Sammanfattande analys utifrån Herzbergstvåfaktors modell 
 
Enligt Herzbergs tvåfaktorsteori måste hygienfaktorerna först tillfredställas till en viss nivå 
för att man sedan ska kunna maximera motivationsfaktorerna för att på så sätt uppnå 
arbetstillfredsställelse hos de anställda. Utifrån enkätresultaten kan man se att respondenterna 
på Ica Kvantum tycks känna en viss nöjdhet med hygienfaktorerna. Vad gäller hygienfaktorn 
lön var de överlag nöjda med denna och det var också den främsta motivationsfaktorn. Vidare 
var dessa respondenter inte nöjda med hygienfaktorn fysiska arbetsförhållanden då de ansåg 
att deras arbete är monotont. Gällande hygienfaktorn sociala relationer ansåg respondenterna 
att dessa var goda. 
 
Utifrån dessa resultat kan man säga att respondenterna på Ica Kvantum inte känner ett direkt 
arbetsmissnöje. Men skulle det vara så att hygienfaktorn lön försämras skulle detta med 
största sannolikhet leda till en vantrivsel som troligtvis gör att respondenterna söker sig till ett 
annat arbete. Om Ica Kvantum endast skulle vidta åtgärder för att förbättra de fysiska 
arbetsförhållandena skulle detta, enligt Herzbergs teori, inte leda till arbetstillfredsställelse om 
inte motivationsfaktorerna samtidigt maximeras. I just det här fallet (baserat på tidigare 
resultat) är det främst motivationsfaktorn uppskattning som företaget bör fokusera sig på. För 
dessa respondenter är troligtvis ett införande av arbetsrotation mer motiverande än 
möjligheten till vidareutveckling inom företaget. 
 
Baserat på enkätresultaten kan man se att man på Coop Forum generellt är tillfreds med 
hygienfaktorerna. Gällande de sociala relationerna uppger respondenterna att de är mycket 
nöjda med dessa. Vidare var de även väldigt nöjda med de fysiska arbetsförhållandena då en 
stor del av respondenterna anser att de får byta arbetsuppgifter regelbundet. Den hygienfaktor 
som respondenterna uttryckte en viss missnöjdhet över var lönen.  
 
Med utgångspunkt i Herzbergs teori kan man säga att Coop Forum har lyckats skapa en 
trivsam arbetsmiljö. Respondenterna verkar vara arbetstillfredsställda i alla bemärkelser 
förutom då det gäller hygienfaktorn lönen. Det faktum att respondenterna på Coop Forum 
tycks uppleva att deras arbetsinsats uppskattas av företaget förefaller vara en stor motiverande 
faktor. På Coop Forum framstår det som att det finns utvecklingsmöjligheter men att den 
informationen inte har nått ut till alla respondenter. Detta innebär, enligt Herzbergs modell, att 
inte alla respondenter har uppnått arbetstillfredsställelse eftersom denna motivationsfaktor 
inte tycks ha maximerats för samtliga respondenter. 
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5. SLUTSATS 
 

I detta avsnitt redogörs för de slutsatser som kan dras utifrån studien och som besvarar 
problemformuleringen �Vilka faktorer leder till motivation och arbetstillfredsställelse i ett 
monotont arbete?�. 
 
 
Genom att göra en genomgående jämförelse mellan respondenternas motivationsnivå i de två 
butikerna har vi bildat oss en uppfattning om de faktorer som är motiverande i ett monotont 
arbete utifrån de specifika fallen. Vår ambition har inte varit att man skall kunna generalisera 
utifrån dessa fall då motivationsfaktorerna i ett monotont arbete är olika beroende på en 
kombination av individens personliga egenskaper samt den specifika arbetsmiljöns 
sammansättning. Således kan man inte dra några generella slutsatser om vilka specifika 
faktorer som leder till motivation och arbetstillfredsställelse. Däremot kan man se vissa 
mönster och tendenser;  
 
 

• Utifrån fallet Ica Kvantum, som representerades av en yngre åldersgrupp, kunde man 
se att yngre kassaanställda, framför allt de som arbetar deltid och är studenter, 
motiveras av att ha en lön som är förhållandevis bra i relation till den arbetsinsats de 
lägger ner. 

 
 
• Utifrån fallet Coop Forum, där de anställda till största delen representerades av en 

åldersgrupp där man var äldre än 41 år, kunde man se att denna grupp främst 
prioriterar en anställningstrygghet då det för denna antas vara viktigt att kunna försörja 
familj etc. 

 
 
• Båda fallen visar på att sociala relationer är viktiga för den sociala samvaron så länge 

man är på arbetsplatsen emedan dessa relationer inte har någon större betydelse 
utanför arbetstid. För heltidsanställda är denna faktor viktigare än för deltidsanställda 
då dessa spenderar mycket mer tid på arbetsplatsen. 

 
 

• Arbetsrotation tycks leda till en högre motivation och arbetstillfredsställelse i 
kassayrket som annars anses vara ett monotont arbete. Detta blev tydligt då man 
jämförde Coop Forum, där man använde arbetsrotation, med Ica Kvantum där denna 
arbetsmetod inte användes. 

 
 

• I de två fallen kunde man se att utvecklingsmöjligheter inte rangordnades högt. Detta 
leder till antagandet att de individer som söker sig till kassayrket inte i första hand 
söker ett arbete med utvecklingsmöjligheter utan att det är andra faktorer såsom bra 
lön och anställningstrygghet som är de främsta motivationsfaktorerna. 
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6. FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 
 
 
Motivationsforskningen är ett intressant ämnesområde som ger många möjligheter till vidare 
undersökningar. Under arbetets gång uppkom några idéer och förslag om andra studier där 
man skulle kunna studera kassapersonal och hur deras motivation påverkas, men utifrån andra 
perspektiv och problem. Här följer en närmare beskrivning av dessa idéer: 
 
 

• Något som skulle vara intressant att studera är sambandet mellan den ökade 
kostnadseffektiviseringen i främst lågprisbutiker och hur denna påverkar 
butikspersonalen. Hur påverkas personalens motivation då de måste arbeta i en allt 
stressigare arbetsmiljö med allt högre krav på sig? 

 
 

• Dagens samhälle karakteriseras av ständig teknisk uppfinningsrikedom där man 
kontinuerligt strävar efter att utforma nya maskiner för att underlätta människans 
arbetsuppgifter. Ett förslag till vidare forskning skulle kunna vara om kassapersonalen 
upplever att deras anställningstrygghet hotas av nya tekniska innovationer såsom 
ShopExpress och Cashguard? Finns det en risk för att maskiner i allt större 
utsträckning ersätter den mänskliga arbetskraften och upplever kassörskor detta som 
ett hot mot deras arbete? 

 
 

• Slutligen skulle det vara intressant att göra en jämförande motivationsstudie där man 
tittar på arbetstillfredsställelsen i dels ett yrke som brukar definieras som monotont 
(exempelvis kassörskor i livsmedelsbutiker) och jämför med ett typiskt 
tjänstemannayrke (exempelvis bankkassörskor). 
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BILAGOR 
 
 
 
 
 

 
BILAGOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kontrollnummer: ___________ 

 

 
   
 
 
 
 

ENKÄT OM MOTIVATION PÅ ARBETET 
 
 

Motivation är ett spännande och ständigt aktuellt ämne och därför har vi valt att göra en 

motivationsstudie på just Din arbetsplats! 

 

Vi heter Lalla El Kadmiri och Alejandra Andersson och studerar företagsekonomi på 

Södertörns högskola. Vi är nu i slutfasen av vår utbildning och har just påbörjat arbetet med 

vår tio poängs C-uppsats i ämnet organisation och ledarskap för att kunna ta vår 

kandidatexamen till jul. Uppsatsen syftar till att studera vilka faktorer som motiverar 

personalen på arbetet. Det är här vi behöver Din hjälp! För att kunna genomföra uppsatsen 

krävs det att vi gör en enkätundersökning.  

 

Det är oerhört viktigt att vi får in Ditt svar för att kunna sammanställa enkäten och därmed 

också genomföra vår uppsats. Enkäten kommer att vara anonym. Svaren kommer att 

redovisas i tabeller och diagram. Endast vi kommer att ta del av svaren och inga enskilda 

uppgifter kommer att lämnas. 

 

Eftersom vi har en begränsad arbetstid är vi tacksamma om Du lämnar in enkäten så snart 

som möjligt, dock senast den _________.  

 

Svarsblanketterna lämnas i den gröna brevlådan utanför _____________ kontor.  

 

Resultaten kommer att presenteras senast den 1 februari 2006. 

 

Om Du har några frågor eller vill veta mer om undersökningen är Du välkommen att ringa oss 

på xxx-xxx xx xx (Lalla) eller xxx-xxx xx xx (Alejandra).  

 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 

 

 

  



Kontrollnummer: ____________ 

  

  

Instruktioner! 

• Enkäten tar ca 5 minuter att genomföra. 
 

• Enkäten ska fyllas i individuellt dvs. Du får inte diskutera svarsalternativen med andra 
respondenter då detta kan påverka Dina svar. 

 

• Svara så ärligt som möjligt utifrån Dina egna upplevelser! Det finns inga rätt eller fel 
svar, det är Din åsikt som räknas! 

 

 
Här skulle vi vilja att Du fyller i lite bakgrundsinformation om Dig själv! 

1. Kön     ! Man     ! Kvinna 
 
2. Hur gammal är Du?  ! 20 år eller yngre 

          (Sätt kryss i lämplig ruta)  ! 21-30 år 
    ! 31-40 år 
    ! 41 eller äldre 
 

3. Hur länge har Du arbetat på företaget?  ! 1 år eller mindre 
          (Sätt kryss i lämplig ruta)  ! 2 � 3 år 
    ! 4 � 5 år 
    ! 6 år eller mer 
 

4. Arbetar Du    ! Heltid ! Deltid 
 

Om Du arbetar deltid, vad har Du då för annan sysselsättning  
    ! Student 
    ! Annat arbete 
    ! Övrigt: ________________ 

 
 
I följande påståenden ombeds Du att på en skala 1-5, där 1 betyder instämmer inte alls och 
där 5 betyder instämmer helt, ange i vilken grad Du är enig med påståendet genom att ringa 
in motsvarande siffra. 
 
 
 
 
TRIVSEL OCH UPPSKATTNING 
 

5. Min arbetsplats är ett bra ställe att arbeta på 
 

6. Jag skulle rekommendera min arbetsplats till 
en vän som söker arbete  

 
7. Jag tänker sällan på att byta arbete 

 
8. Jag trivs verkligen med mina arbetsuppgifter 

 
9. Jag upplever att min arbetsinsats uppskattas 

av det företag jag arbetar i 
 

10. Jag brukar få feedback på min arbetsinsats 
 

 
 
 

1        2        3        4        5 
 

1        2        3        4        5 
 
 
 

1        2        3        4        5 
 

1        2        3        4        5 
 
 

1        2        3        4        5 
 

1        2        3        4        5 
 

Instämmer i 
mycket liten 
utsträckning 

2 

Instämmer inte 
alls 

 
1 

Instämmer i viss 
mån 

 
3 

Instämmer i 
relativt stor 
utsträckning 

4 

Instämmer helt
 
 

5 



Kontrollnummer: ____________ 

  

Instämmer i 
mycket liten 
utsträckning 

2 

Instämmer inte 
alls 

 
1 

Instämmer i viss 
mån 

 
3 

Instämmer i 
relativ stor 

utsträckning 
4 

Instämmer helt
 
 

5 

 

 

 

 

SOCIALA RELATIONER 
 

11. Jag har en god relation till mina medarbetare 
 

12. Mitt arbete är en viktig del av mitt sociala liv 
 

13. Jag går till arbetet för att träffa mina 
arbetskamrater 

 
14. Jag umgås med mina arbetskamrater utanför 

arbetet 
 

15. Jag har en god relation till mina chefer 
 

16. Jag upplever att företaget skapar en god 
sammanhållning bland medarbetarna genom 
att anordna företagsfester, julbord etc. 

 
17. Jag blir rättvist behandlad i förhållande till 

andra 
 

FYSISKA ARBETSFÖRHÅLLANDEN 
 

18. Jag upplever att mitt arbete är monotont 
 

19. Jag byter arbetsuppgifter regelbundet 
 

20. De antal pauser/raster jag får under en 
arbetsdag är tillräckliga 

 
21. Mina arbetstider tillåter mig att ägna övrig tid 

åt andra aktiviteter (hobbies, studier, familjen 
etc.) 

 
22. Den fysiska arbetsmiljön är anpassad till den 

typ av arbete jag utför 
 

LÖN OCH FÖRMÅNER 
 
23. Det spelar ingen roll vad jag arbetar med, det 

enda som betyder något är lönen 
 

24. Jag är nöjd med den lön jag har 
 

25. En hög lön kompenserar tråkiga 
arbetsuppgifter 

 
26. Jag är nöjd med de förmåner jag får i företaget 

(ex. personalrabatter, fika osv.) 
 

27. Min lön är rättvis i förhållande till min 
arbetsinsats 

 
 

1        2        3        4        5 
 

1        2        3        4        5 
 
 

1        2        3        4        5 
 

1        2        3        4        5 
 

 
1        2        3        4        5 

 
1        2        3        4        5 

 
 
 

1        2        3        4        5 
 
 
 
 

1        2        3        4        5 
 

1        2        3        4        5 
 
 

1        2        3        4        5 
 
 

1        2        3        4        5 
 

 
1        2        3        4        5 

 
 
 

 
1        2        3        4        5 

 
 

1        2        3        4        5 
 

 
1        2        3        4        5 

 
 

1        2        3        4        5 
 
 

1        2        3        4        5 



Kontrollnummer: ____________ 

  

 

 

 
 
 

 
 

I följande frågor ombeds Du att kryssa i Ja eller Nej. 

 
31. Rangordna följande punkter från 1 till 6, där 1 står för det Du tycker är viktigast i Ditt 
arbete och 6 står för det Du anser vara minst viktigt. Sätt siffran framför punkten. 
 

______ Sociala relationer 

______ Utvecklingsmöjligheter 

______ Anställningstrygghet  

______ Uppskattning 

______ Goda fysiska arbetsförhållanden 

______ Bra lön 

 
ÖVRIGA SYNPUNKTER: 
 
Har Du övriga synpunkter (både positiva och negativa) på Din arbetssituation? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

ORGANISATORISKA MÅL 
 

28. Jag är väl informerad om företagets mål och 
hur dessa ska uppnås 

 
 

1        2        3        4        5 

UTVECKLINGSMÖJLIGHETER 
29. Upplever Du att det finns möjligheter till att 

få nya utvecklande arbetsuppgifter i 
företaget? 

 
30. Upplever Du att det finns möjligheter till 

internutbildning i företaget? 

 
 
                !  Ja                   ! Nej 
 
 
 
                !  Ja                   ! Nej 
 

Instämmer i 
mycket liten 
utsträckning 

2 

Instämmer inte 
alls 

 
1 

Instämmer i viss 
mån 

 
3 

Instämmer i 
relativ stor 

utsträckning 
4 

Instämmer helt
 
 

5 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDDELANDE TILL ALLA KASSÖRSKOR 
 
 
 
 

Under loppet av denna vecka kommer det att finnas en 
enkät som skall besvaras av samtliga kassörskor. 
Utanför kassakontoret kommer Du att finna Ditt kuvert 
med en enkät samt ytterligare instruktioner. 
 
 
Vi är tacksamma för Din medverkan! 
 
 
Lalla & Alejandra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Instruktioner för enkäten 

 
 
 

 
" Enkäten skall fyllas i individuellt 
 
" Ett tips är att Du fyller i enkäten på Din rast (det tar 

ca 5 minuter) och lämnar in den snarast för att på så 
sätt undvika att Du tappar bort den eller glömmer 
den hemma. 

 
" Enkäten är personlig, men om Du skulle tappa bort 

den kan Du kontakta oss på nedanstående nummer 
för att få en ny. 

 
" Svarsblanketterna lämnas i den gröna brevlådan 

utanför __________ kontor. 
 
" Enkäten lämnas i senast den ____________. 

 
 

TACK  FÖR DIN MEDVERKAN! 
 
Lalla (xxx-xxx xx xx) & Alejandra (xxx-xxx xx xx) 
 



 

 

 
SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄTRESULTAT, PÅSTÅENDE 5 - 28 

 
 
Medelvärdet är summan av varje respondents svarsalternativ på skalan 1 till 5 
dividerat med antalet respondenter i respektive butik. 
 
Typvärdet är det mest förekommande svarsalternativet som respondenterna angav på 
respektive påstående. 
 
Medianen är det värde som delar fördelningen av respondenternas svarsalternativ mitt 
itu, dvs. hälften av värdena ligger till vänster om medianvärdet och hälften till höger. 
 
 
 
Fråga 5. Min arbetsplats är ett bra ställe att arbeta på    
        
 ICA  COOP   
 Antal Procent  Antal Procent   

1 2 6,5% 1 1 3,0%   
2 1 3,2% 2 0 0,0%   
3 12 38,7% 3 4 12,1%   
4 13 41,9% 4 18 54,5%   
5 3 9,7% 5 10 30,3%   

        
Medelvärde 3,45  Medelvärde 4,09    
Typvärde 4  Typvärde 4    
Medianen 4  Medianen 4    
        
Fråga 6. Jag skulle rekommendera min arbetsplats till en vän som söker arbete 
        
 ICA  COOP   
 Antal Procent  Antal Procent   

1 3 9,7% 1 1 3,0%   
2 1 3,2% 2 5 15,2%   
3 8 25,8% 3 8 24,2%   
4 13 41,9% 4 15 45,5%   
5 6 19,4% 5 4 12,1%   

        
Medelvärde 3,58  Medelvärde 3,48    
Typvärde 4  Typvärde 4    
Medianen 4  Medianen 4    
        
Fråga 7. Jag tänker sällan på att byta arbete     
        
 ICA  COOP   
 Antal Procent  Antal Procent   

1 6 19,4% 1 0 0,0%   
2 7 22,6% 2 7 21,2%   
3 9 29,0% 3 9 27,3%   
4 5 16,1% 4 12 36,4%   
5 4 12,9% 5 5 15,2%   

        
Medelvärde 2,81  Medelvärde 3,45    
Typvärde 3  Typvärde 4    
Medianen 3  Medianen 4    



 

 

Fråga 8. Jag trivs verkligen med mina arbetsuppgifter    
        
 ICA  COOP   
 Antal Procent  Antal Procent   

1 3 9,7% 1 1 3,0%   
2 7 22,6% 2 2 6,1%   
3 13 41,9% 3 7 21,2%   
4 5 16,1% 4 13 39,4%   
5 3 9,7% 5 10 30,3%   

        
Medelvärde 2,94  Medelvärde 3,88    
Typvärde 3  Typvärde 4    
Medianen 3  Medianen 4    
        
Fråga 9. Jag upplever att mina arbetsinsats uppskattas av det företag jag arbetar i 
        
 ICA  COOP   
 Antal Procent  Antal Procent   

1 4 12,9% 1 0 0,0%   
2 7 22,6% 2 3 9,1%   
3 13 41,9% 3 10 30,3%   
4 5 16,1% 4 13 39,4%   
5 2 6,5% 5 7 21,2%   

        
Medelvärde 2,81  Medelvärde 3,73    
Typvärde 3  Typvärde 4    
Medianen 3  Medianen 4    
        
Fråga 10. Jag brukar få feedback på min arbetsinsats    
        
 ICA  COOP   
 Antal Procent  Antal Procent   

1 9 29,0% 1 1 3,0%   
2 10 32,3% 2 4 12,1%   
3 9 29,0% 3 12 36,4%   
4 2 6,5% 4 9 27,3%   
5 1 3,2% 5 7 21,2%   

        
Medelvärde 2,23  Medelvärde 3,52    
Typvärde 2  Typvärde 3    
Medianen 2  Medianen 3    
        
Fråga 11. Jag har en god relation till mina medarbetare    
        
 ICA  COOP   
 Antal Procent  Antal Procent   

1 2 6,5% 1 0 0,0%   
2 2 6,5% 2 1 3,0%   
3 3 9,7% 3 0 0,0%   
4 14 45,2% 4 9 27,3%   
5 10 32,3% 5 23 69,7%   

        
Medelvärde 3,90  Medelvärde 4,64    
Typvärde 4  Typvärde 5    
Medianen 4  Medianen 5    
        



 

 

Fråga 12. Mitt arbete är en viktig del av mitt sociala liv    
        
 ICA  COOP   
 Antal Procent  Antal Procent   

1 7 22,6% 1 0 0,0%   
2 10 32,3% 2 2 6,1%   
3 10 32,3% 3 11 33,3%   
4 1 3,2% 4 12 36,4%   
5 3 9,7% 5 8 24,2%   

        
Medelvärde 2,45  Medelvärde 3,79    
Typvärde 2 och 3  Typvärde 4    
Medianen 2  Medianen 4    
        
Fråga 13. Jag går till arbetet för att träffa mina arbetskamrater   
        
 ICA  COOP   
 Antal Procent  Antal Procent   

1 11 35,5% 1 0 0,0%   
2 7 22,6% 2 1 3,0%   
3 8 25,8% 3 12 36,4%   
4 3 9,7% 4 12 36,4%   
5 2 6,5% 5 8 24,2%   

        
Medelvärde 2,29  Medelvärde 3,82    
Typvärde 1  Typvärde 3 och 4    
Medianen 2  Medianen 4    
        
Fråga 14. Jag umgås med mina arbetskamrater utanför arbetet   
        
 ICA  COOP   
 Antal Procent  Antal Procent   

1 11 35,5% 1 7 21,2%   
2 10 32,3% 2 11 33,3%   
3 6 19,4% 3 10 30,3%   
4 2 6,5% 4 2 6,1%   
5 2 6,5% 5 3 9,1%   

        
Medelvärde 2,16  Medelvärde 2,48    
Typvärde 1  Typvärde 2    
Medianen 2  Medianen 2    
        
Fråga 15. Jag har en god relation till mina chefer    
        
 ICA  COOP   
 Antal Procent  Antal Procent   

1 5 16,1% 1 1 3,0%   
2 5 16,1% 2 0 0,0%   
3 10 32,3% 3 4 12,1%   
4 5 16,1% 4 18 54,5%   
5 6 19,4% 5 10 30,3%   

        
Medelvärde 3,06  Medelvärde 4,09    
Typvärde 3  Typvärde 4    
Medianen 3  Medianen 4    
        



 

 

Fråga 16. Jag upplever att företaget skapar en god sammanhållning   
bland medarbetarna genom att anordna företagsfester, julbord, etc   
      
 ICA  COOP   
 Antal Procent  Antal Procent   

1 6 19,4% 1 1 3,0%   
2 14 45,2% 2 6 18,2%   
3 7 22,6% 3 10 30,3%   
4 3 9,7% 4 7 21,2%   
5 1 3,2% 5 9 27,3%   

        
Medelvärde 2,32  Medelvärde 3,52    
Typvärde 2  Typvärde 3    
Medianen 2  Medianen 3    
        
Fråga 17. Jag blir rättvist behandlad i förhållande till andra   
        
 ICA  COOP   
 Antal Procent  Antal Procent   

1 2 6,5% 1 2 6,1%   
2 2 6,5% 2 2 6,1%   
3 7 22,6% 3 9 27,3%   
4 14 45,2% 4 12 36,4%   
5 6 19,4% 5 8 24,2%   

        
Medelvärde 3,65  Medelvärde 3,67    
Typvärde 4  Typvärde 4    
Medianen 4  Medianed 4    
        
Fråga 18. Jag upplever att mitt arbete är monotont    
        
 ICA  COOP   
 Antal Procent  Antal Procent   

1 3 9,7% 1 7 21,2%   
2 2 6,5% 2 7 21,2%   
3 6 19,4% 3 12 36,4%   
4 10 32,3% 4 7 21,2%   
5 10 32,3% 5 0 0,0%   

        
Medelvärde 3,71  Medelvärde 2,58    
Typvärde 4 och 5  Typvärde 3    
Medianen 4  Medianen 3    
        
Fråga 19. Jag byter arbetsuppgifter regelbundet    
        
 ICA  COOP   
 Antal Procent  Antal Procent   

1 12 38,7% 1 1 3,0%   
2 11 35,5% 2 8 24,2%   
3 5 16,1% 3 11 33,3%   
4 2 6,5% 4 6 18,2%   
5 1 3,2% 5 7 21,2%   

        
Medelvärde 2,00  Medelvärde 3,30    
Typvärde 1  Tupvärde 3    
Medianen 2  Medianen 3    



 

 

Fråga 20. De antal pauser/raster jag får under en arbetsdag är tillräckliga  
        
 ICA  COOP   
 Antal Procent  Antal Procent   

1 2 6,5% 1 1 3,0%   
2 3 9,7% 2 0 0,0%   
3 7 22,6% 3 6 18,2%   
4 7 22,6% 4 10 30,3%   
5 12 38,7% 5 16 48,5%   

        
Medelvärde 3,77  Medelvärde 4,21    
Typvärde 5  Typvärde 5    
Medianen 4  Medianen 4    
        
Fråga 21. Mina arbetstider tillåter mig att ägna övrig tid åt andra    
aktiviteter (hobbies, studier, familjen etc.)     
 ICA  COOP   
 Antal Procent  Antal Procent   

1 0 0,0% 1 2 6,1%   
2 3 9,7% 2 7 21,2%   
3 3 9,7% 3 8 24,2%   
4 9 29,0% 4 8 24,2%   
5 16 51,6% 5 8 24,2%   

        
Medelvärde 4,23  Medelvärde 3,39    
Typvärde 5  Typvärde 3, 4 och 5    
Medianen 5  Medianen 3    
        
Fråga 22. Det fysiska arbetsmiljön är anpassad till den typ av arbete jag utför  
        
 ICA  COOP   
 Antal Procent  Antal Procent   

1 3 9,7% 1 1 3,0%   
2 4 12,9% 2 9 27,3%   
3 12 38,7% 3 14 42,4%   
4 10 32,3% 4 6 18,2%   
5 2 6,5% 5 3 9,1%   

        
Medelvärde 3,13  Medelvärde 3,03    
Typvärde 3  Typvärde 3    
Medianen 3  Medianen 3    
        
Fråga 23. Det spelar ingen roll vad jag arbetar med, det enda som    
betyder något är 
lönen       
 ICA  COOP   
 Antal Procent  Antal Procent   

1 8 25,8% 1 13 39,4%   
2 12 38,7% 2 5 15,2%   
3 8 25,8% 3 12 36,4%   
4 2 6,5% 4 3 9,1%   
5 1 3,2% 5 0 0,0%   

        
Medelvärde 2,23  Medelvärde 2,15    
Typvärde 2  Typvärde 1    
Medianen 2  Medianen 2    



 

 

Fråga 24. Jag är nöjd med den lön jag har     
        
 ICA  COOP   
 Antal Procent  Antal Procent   

1 5 16,1% 1 3 9,1%   
2 4 12,9% 2 14 42,4%   
3 9 29,0% 3 6 18,2%   
4 9 29,0% 4 9 27,3%   
5 4 12,9% 5 1 3,0%   

        
Medelvärde 3,10  Medelvärde 2,73    
Typvärde 3 och 4  Typvärde 2    
Medianen 3  Medianen 2    
   
Fråga 25. En hög lön kompenserar för tråkiga arbetsuppgifter   
        
 ICA  COOP   
 Antal Procent  Antal Procent   

1 11 16,1% 1 8 24,2%   
2 3 12,9% 2 7 21,2%   
3 8 29,0% 3 12 36,4%   
4 8 29,0% 4 4 12,1%   
5 1 12,9% 5 2 6,1%   

        
Medelvärde 2,52  Medelvärde 2,55    
Typvärde 1  Typvärde 3    
Medianen 3  Medianen 3    
        
Fråga 26. Jag är nöjd med de förmåner jag får i företaget     
        
 ICA  COOP   
 Antal Procent  Antal Procent   

1 6 19,4% 1 3 9,1%   
2 13 41,9% 2 8 24,2%   
3 7 22,6% 3 9 27,3%   
4 3 9,7% 4 7 21,2%   
5 2 6,5% 5 6 18,2%   

        
Medelvärde 2,42  Medelvärde 3,15    
Typvärde 2  Typvärde 3    
Medianen 2  Medianen 3    
        
Fråga 27. Min lön är rättvis i förhållande till min arbetsinsats   
        
 ICA  COOP   
 Antal Procent  Antal Procent   

1 1 3,2% 1 3 9,1%   
2 6 19,4% 2 9 27,3%   
3 11 35,5% 3 11 33,3%   
4 5 16,1% 4 8 24,2%   
5 8 25,8% 5 2 6,1%   

        
Medelvärde 3,42  Medelvärde 2,91    
Typvärde 3  Typvärde 3    
Medianen 3  Medianen 3    
        



 

 

Fråga 28. Jag är väl informerad om företagets mål och hur dessa ska uppnås  
        
 ICA  COOP   
 Antal Procent  Antal Procent   

1 2 6,5% 1 0 0,0%   
2 8 25,8% 2 4 12,1%   
3 6 19,4% 3 5 15,2%   
4 9 29,0% 4 14 42,4%   
5 6 19,4% 5 10 30,3%   

        
Medelvärde 3,29  Medelvärde 3,91    
Typvärde 4  Typvärde 4    
Medianen 3  Medianen 4    

 


