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Sammandrag 

 

En hög personalomsättning i ett företag kan leda till flera kostnader i och med nyrekrytering 

och minskad produktivitet. Detaljhandeln är en av de branscherna med högst 

personalomsättning i Sverige och i branschen kan säljares prestationer ha stor påverkan på 

företagets framgång. En motiverad säljare kan tillföra mer till ett företags resultat än en 

omotiverad säljare. För att kunna motverka den höga personalomsättningen bör företag veta 

hur de ska kunna behålla sina anställda vilket ligger till grund för studiens syfte, att undersöka 

vad som motiverar anställda inom detaljhandeln att stanna respektive lämna sina 

anställningar. Det teoretiska ramverket grundas på Fredrik Herzbergs tvåfaktorteori och 

studiens empiriska resultat bygger på en kvalitativ intervjustudie med ledning och anställda 

inom företaget Din elon butik. Studiens resultat visar att de faktorer som motiverade de 

anställda att stanna var arbetsuppgifter och prestation, trivsel samt trygghet. Främst var det 

trivsel samt arbetsuppgifter och prestation som var de motiverande faktorerna. De faktorer 

som motiverade de anställda att lämna sin anställning var lön, faktorer i privatlivet, 

avancemang samt anställningsförhållanden. De faktorer som ansågs främst påverka de 

anställdas beslut till att lämna sin tjänst var avancemang och sedan lön. Utifrån Herzbergs 

tvåfaktorteori vidareutvecklades en analysmodell som indikerar att en anställd kan vara 

motiverad i sitt arbete även fast alla kriterier (hygienfaktorer) enligt Herzberg tvåfaktorteori 

inte uppfyllts.  
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1.Inledning 

Studien inleds med tidigare studier om för- och nackdelar med personalomsättning för att sedan 

beskriva personalomsättningen inom detaljhandeln. Därefter ges problemformuleringen som 

resulterar i studiens syfte och forskningsfråga. Avslutningsvis beskrivs studiens avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Personalomsättning är kostsamt 
 

I en undersökning från år 2011 visade författarna Johanson och Johrén på vikten av att 

investera i en bra rekryteringsprocess för att få den lämpligaste kandidaten till jobbet. 

Författarna undersökte ett skovaruhus i Stockholmsregionen och kom fram till att det kunde 

skilja upp till 50 % i försäljningen mellan en bra och en mindre bra säljare. Denna procentsats 

innebar en skillnad i företagets förtjänst på 450 000 kr per år genom att anställa en bra säljare 

jämfört mot en mindre bra, utan någon skillnad i personalkostnaden. Just personalkostnaden i 

sig är även den viktig att ta hänsyn till då det i de allra flesta organisationer är en av de största 

utgiftsposterna. Utöver den anställdes lön tillkommer semester, arbetsgivaravgifter samt 

kringkostnader som IT-utrustning och löneadministration (Johansson och Johrén, 2011). 

Författaren Ramaseshan belyser vikten av alternativkostnaden som kan uppstå kring 

personalomsättning, närmare bestämt valet som företaget gör under rekryteringsprocessen när 

de väljer bort en kandidat som skulle kunnat passa bättre för företaget (Ramaseshan, 1997).  

 

Vidare beskriver Johanson och Johrén i boken Personalekonomi idag vikten av att ett företags 

chefer och eventuell HR-personal känner till kostnaderna som kommer med 

personalomsättning. De största kostnaderna för ersättandet av en vakant tjänst är oftast inte de 

synbara kostnaderna i form av annonskostnader och rekrytering, utan istället är det oftast 

kostnaden för att skola in nya anställda som är den största. Inskolningskostnaden för en 

nyanställd skiljer sig beroende på vilken typ av tjänst det handlar om. Exempelvis 

komplexiteten av arbetsuppgifterna och den nyrekryterades tidigare erfarenheter av liknande 

jobb spelar roll, men också skillnader mellan individer då människor lär sig olika fort 

(Johansson och Johrén, 2011).  Även Ton och Huckman menar att hög personalomsättning är 

ett större problem för företag med hög grad av variation i utförandet av arbetsuppgifterna 

mellan anställda jämfört med en organisation som har en lägre grad av variation. (Ton och 

Huckman, 2008) 
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1.1.2 Inte bara ont kommer med personalomsättning 
 

En viss personalomsättning har även sina fördelar. Genom att ett företag har viss grad av 

personalomsättning minskas risken att organisationen blir stillastående. Personalomsättning 

kan istället bidra till att organisationen blir mer innovativ genom nya åsikter och idéer och 

genom att anställda kan vara som mest effektiva i början av sin anställning (Shaw et al, 2005; 

Ton och Huckman, 2008). Shaw et al och Ton och Huckman beskriver skillnaden mellan 

företag med låg och hög personalomsättning. För ett företag med låg personalomsättning blir 

det en större effekt när en anställd lämnar företaget då denna person oftast besitter god 

erfarenhet av företaget. I ett företag med hög personalomsättning är det inte lika stor förlust 

att en anställd lämnar då personen inte har hunnit få lika god erfarenhet av företaget. Detta 

leder också till att det är svårare för företag med låg personalomsättning att rekrytera en 

likvärdig ersättare (Shaw et al, 2005; Ton och Huckman, 2008). Oavsett är en viss grad av 

personalomsättning nödvändig för ett företags överlevnad. Enligt de fyra största 

revisionsfirmorna, KPMG, PWC, Ernst & Young och Deloitte bör ett företags 

personalomsättningsgrad ligga på mellan 10 och 12 % (Siebert & Zubanov, 2009). Hänsyn 

bör tas till att denna personalomsättningsgrad kan behöva se annorlunda ut beroende på 

företag och bransch genom att organisationer befinner sig i olika miljöer och situationer 

(Abelson & Baysinger, 1984). 

 

Det kan även uppstå situationer där organisationer kan tjäna pengar på hög 

personalomsättning. Detta gäller främst organisationer som har relativt standardiserade 

arbetsuppgifter vilket innebär en kort inskolningstid samt låga rekryteringskostnader. Vinsten 

i detta scenario bygger på att det alltid kommer in yngre personal som har lägre ingångslöner 

(Johansson och Johrén, 2011). 

 

1.1.3 Handelssektorn kantas av hög personalomsättning 
 

Handel är en av de branscher som har högst personalomsättning i Sverige. Mellan åren 2011 

och 2012 var det 36,3 % av de anställda inom branschen som började och 32,8 % som slutade, 

mätt i procent av totalt anställda (Svenskt näringsliv, 2013). En anledning till den relativt 

höga personalomsättningen kan vara att detaljhandeln är en bransch som kantas av betydande 

upp- och nedgångar i efterfrågan. Kundtillströmningen till butiker varierar kraftigt inte bara 

beroende på säsong utan också beroende på tid på dagen, veckan och månaden. Detta gör att 
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behovet av personal varierar kraftigt. Ett sätt att hantera detta är genom schemaläggning så att 

de flesta arbetspass läggs på de mer kundintensiva perioderna, men med tanke på att den 

långsiktiga anställningsformen för anställda är att vara tillsvidareanställd, ofta på 100 %, så 

fungerar detta bara till viss del. För att täcka gapet som finns kvar av bemanningsbehovet 

använder sig detaljhandeln i stor utsträckning jämfört med andra branscher av 

visstidsanställningar. Denna anställningsform möjliggör för butikschefer att sätta in personal 

enbart under de tider som de behövs. Julhandeln är ett sådant exempel där fler anställda 

behövs i kassor och i butiken för att butiken ska kunna hantera den stora ökningen av kunder. 

Liknande kundtillströmmningsökning, fast i mindre skala, kan ses runt tiden för 

löneutbetalningar beroende på väder samt tider utanför ordinarie arbetstider såsom helger. 

(Wiklund et al, 2015) 

1.2 Problemformulering 

Flertalet studier visar på att anställdas motivation i sitt arbete är nära relaterat till beslutet att 

lämna eller stanna kvar på sin arbetsplats. Förutom höga kostnader till följd av ett företags 

personalomsättning uppstår en allmän oro på den aktuella arbetsplatsen som kan sänka 

motivationen. Exempel på detta är ökad sjukfrånvaro, omfördelning av arbete och 

diskussioner som kan uppstå i och med förändringarna. Dessa konsekvenser är dock svåra att 

mäta och det är också svårt att med säkerhet veta om de är relaterade till 

personalomsättningen från fall till fall (Johansson och Johrén, 2011). Flowers och Hughes 

(1973) menar att de finns två olika faktorer som påverkar anställdas anledning att lämna eller 

att stanna kvar i sin tjänst. Dessa är faktorer gällande arbetsmiljön och arbetstillfredsställelse 

och de anställda som endast stannar kvar på sin arbetsplats för arbetsmiljön är de som inte 

känner sig motiverade att prestera i sina arbeten. Anställda bör känna arbetstillfredsställelse i 

sitt arbete för att kunna prestera i företaget (Flowers och Hughes, 1973). 

 

En annan påverkan på personalomsättningen i ett företag har visat sig vara att de anställda inte 

känner att deras arbetsuppgifter är stimulerande eller utmanande nog. Detta innebär att företag 

som har anställningar med alltför strukturerade och rutinbaserade arbetsuppgifter löper större 

risk att deras anställda lämnar anställningen på grund av att de känner sig understimulerade. 

Detta relaterar även till hur personalomsättningen kan påverkas av att anställda lämnar sin 

tjänst för att de anser att det inte finns någon möjlighet för utveckling inom företaget (Booth 

och Hamer, 2007). Även produktivitetsförluster kan vara kostsamt för företag. Detta kan vara 
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en effekt av minskad arbetsprestation hos de anställda som skapats av exempelvis det sociala 

klimatet på arbetsplatsen (Johansson och Johrén, 2011).  

Med utgångspunkt från den kostsamma aspekten ur ett företags personalomsättning kan 

den höga personalomsättningsnivån ses som ett problem inom detaljhandeln. Det finns därför 

skäl för företag att se till anställdas behov rörande sin anställning, för att därmed motivera 

dem att stanna kvar i sitt arbete. För denna studies empiriska resultat har företaget Din elon 

butik AB valts ut som objekt i fallstudien. Förhållandet mellan personalomsättning och vad 

som motiverar anställda i sitt arbete kan ses sammanfattad i modellen nedan utifrån den 

information som delgivits under studiens bakgrund, vilket också leder fram till studiens syfte 

och frågeställning. 

 

 

Figur 1 - Processgenomgång till studiens frågeställning  

 

1.3 Syfte & frågeställning 

Denna studie ämnar att undersöka problematiken kring personalomsättning genom att 

undersöka vad som motiverar anställda i sin anställning. Detta genom att studera ett företag 

verksam i detaljhandeln och undersöka vilka faktorer som motiverar deras anställda i sin 

anställning. Studien ska resultera till att besvara frågeställningen nedan; 

 

Vad motiverar anställda inom detaljhandeln att stanna respektive lämna sin anställning? 
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1.4 Avgränsning 

 

Då det undersökta företaget i studien, Din elon butik AB, har hela sin handel inriktad på 

vitvarusortimentet, faller verksamheten inom kategorin fackhandel som är en snävare 

avgränsning inom detaljhandeln. Företagets huvudkonkurrenter är dock verksamma inom 

detaljhandeln, med enda skillnaden att de utöver vitvaror även erbjuder ett bredare sortiment i 

form av brunvaror som exempelvis ljud och bild. Detta bör dock tas i beaktning och begränsar 

där med denna studies generalisering inom detaljhandeln. 

 

Genom att motivation är ett stort område kommer denna studie att avgränsas till att studera 

arbetsmotivation, vilket är den del av motivation som bygger på en individs vilja till att utföra 

sitt arbete (Rogelberg, 2007). Därmed anses arbetsmotivation som lämpligast att applicera för 

denna studie. 

 

På grund av studiens begränsningar gällande tid och omfattning har valet gjorts att inte 

undersöka något ytterligare företag inom detaljhandeln utan istället fokusera på att utföra en 

djupgående studie inom ett företag. Med vetskap om att detta påverkar den generalisering som 

kan dras utifrån denna studie har avvägningen ändå gjorts att knyta studien till ett företag.  
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2. Teori 

Studiens teoriavsnitt inleds med att inre och yttre motivation förklaras och skillnaderna reds ut. 

Därefter definieras arbetsmotivation för att sedan övergå till att redovisa det teoretiska ramverkets 

huvuddel, Frederick Herzbergs tvåfaktorteori. 

2.1 Yttre och inre motivation begreppsförklaring 

 

Inre och yttre motivation som begrepp är väl etablerade och det har tidigare gjorts flera studier 

på olika motivationstekniker och deras påverkan på individer. Individer kan motiveras av en 

mängd olika faktorer, två begrepp som delar in dessa faktorer är inre motivation och yttre 

motivation. Yttre motivation handlar om att en individ blir motiverad att utföra något genom 

att hen har vetskap om att det kommer leda till något annat. Exempel på detta är monetära 

belöningar i form av bonus och lön (Ryan och Deci, 2000). Begreppet inre motivation handlar 

i sin tur om att en individ blir motiverad att göra något på grund av att det leder till en 

personlig tillfredställelse. Detta kan vara exempelvis känslan av att uppnå ett mål eller att 

individen känner att arbetet är viktigt för företaget (Ryan och Deci, 2000). 

2.2 Arbetsmotivation 

 

Arbetsmotivation är den del av motivation som handlar om en individs vilja att utföra sitt 

arbete. Det kan både handla om de mål som den anställde fått uppsatta av sin chef, men också 

den anställdes egna uppsatta mål. Låg prestation i arbetet kan anses vara orsaken till låg 

motivation i arbetet, men i flera fall kan det dock bero på individens oförmåga att utföra sitt 

arbete (Rogelberg, 2007). 

2.3 Herzbergs tvåfaktorteori 

 

Frederick Herzberg bok “The motivation to work” från 1959 har utformats från teorierna 

kring inre och yttre motivation och gav upphov till tvåfaktorteorin. Genom att studera 200 

ingenjörer och revisorer kom Herzberg fram till att de faktorer som fick anställda att känna sig 

missnöjda med sitt jobb visade sig vara helt andra än de faktorer som fick anställda att känna 

sig nöjda (Herzberg et al, 1959). Herzberg märkte detta genom att chefer som försökte 

motverka missnöjde inte gjorde de anställda nöjda, utan bara tog bort missnöjet. Dessa 
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faktorer som tog bort missnöjet kom att kallas för hygienfaktorer. Uppfylldes alla 

hygienfaktorer så var de anställda inte motiverade men det var heller inte omotiverade.  För 

att få de anställda att känna sig nöjda och tillfredsställda i sitt arbete så behövdes något mer 

tillföras, så kallade motivationsfaktorer. Uppfylls en anställds hygienfaktorer och 

motivationsfaktorer är den anställde motiverad i sitt arbete. 

 

Figur 2 - Modell av Herzbergs tvåfaktorteori, egen utformning (Herzberg et al, 1959) 
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2.3.1 Hygienfaktorer 

Nedan ges en kort sammanfattning av Herzbergs hygienfaktorer (1959).  

 

Anställningstrygghet Status 

En anställd kan uppleva anställningstrygghet 

om till exempel företaget är ekonomiskt stabilt. 

Är företaget som den anställde arbetar inom 

inte stabilt upplever den anställde möjligtvis 

inte någon anställningstrygghet (Herzberg et al, 

1993).  

 

Status är något som beskrivs som känslan 

som kan uppkomma hos en anställd när 

hen exempelvis får möjlighet att ta del av 

företagsbilen (Herzberg et al, 1993).  

 

 

Anställningsförhållanden 

 

Sociala relationer 

Anställningsförhållanden innefattar allt som 

relaterar till den anställdes arbete. Allt från 

exempelvis arbetslokaler och verktyg 

(Herzberg et al, 1993). 

 

Sociala relationer studerade Herzberg som 

konversationer där anställda diskuterade 

kring jobbrelaterade ämnen och 

konversationer där de anställda inte 

diskuterade om något som relaterade 

arbetet. Resultatet visade att de anställda 

främst diskuterade kring arbetsrelaterade 

ämnen men inget svar fanns gällande 

anledningen till detta (Herzberg et al, 

1993). 

 

Faktorer i privatlivet 

 

Lön 

Det som Herzberg beskriver som faktorer i 

privatlivet är till exempel en situation där en 

anställd måste omlokaliseras. Detta är en 

arbetsrelaterad situation som även påverkar den 

anställdes privatliv och kan därför påverka den 

anställdes känsla angående sitt arbete 

(Herzberg et al, 1993). 

Lön har större potentiell inverkan att agera 

som en missnöjesfaktor än en 

tillfredställande faktor. Detta är ofta 

kopplat till orättvisa löner, löneskillnaden 

mellan nyanställda och dem med flera års 

erfarenhet eller att löneökningar gavs 

motvilligt eller för sent (Herzberg et al, 

1959). 

 

Företagspolicy 

 

Ledning 

Herzberg fann att företagspolicyn är den faktor 

som ligger bakom flest fall av missnöjen hos 

anställda i sina arbete. En stor del av de 

anställda som uppgav att detta var ett problem 

menade på att företagets policy till och med var 

skadlig för dem och deras arbete. Exempel på 

detta är personalrelaterade frågor som kan ses 

som orättvisa och kan därmed göra att de 

anställda känner sig orättvist behandlade. En 

annan del av de anställda upplevde byråkratin 

som företagets policy medförde som det största 

problemet, det bidrog mer till att göra företag 

mindre effektivt (Herzberg et al, 1959). 

Herzberg beskriver att ledningen i ett 

företag kan ha en påverkan på den 

anställdes känslor för sitt arbete. Detta kan 

vara en känsla som kan uppstå som positiv 

eller negativ beroende på situationen. Ett 

exempel som Herzberg ger som kan 

beskriva denna känsla är om ledningen 

motsätter sig att delegera ner ansvar och 

decentralisera verksamheten (Herzberg et 

al, 1993).  
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2.3.2 Motivationsfaktorer 

Nedan ges en kort sammanfattning av Herzbergs motivationsfaktorer (1959). 

 

Prestation Erkännande 

 

Arbetsuppgifter 

Herzberg beskriver prestation 

som en känsla som kan 

skapas när till exempel en 

anställd ser resultatet av sitt 

arbete eller när ett problem 

har lösts (Herzberg et al, 

1993). 

Erkännande beskriver Herzberg 

som en känsla som kan 

uppkomma av att exempelvis bli 

befordrad. Denna känsla är något 

som personen själv bygger upp, 

det behöver inte komma från 

andra individer i form av 

exempelvis verbalt erkännande 

(Herzberg et al, 1993). 

Herzberg resultat kring 

arbetsuppgifter grundas på 

respondenternas känslor kring 

arbetsuppgifterna, både 

negativa och positiva 

(Herzberg et al, 1993).  

 

 

Ansvar 

 

Avancemang 

 

Utveckling 

Att en anställd erhåller ansvar 

är en faktor som kan bidra till 

tillfredsställelse i en anställds 

arbete. Detta innebär att om 

ansvar uteblir kan en anställd 

känna sig otillfredsställd och 

skapa ett missnöje för sitt 

arbete (Herzberg et al, 1993).  

 

Avancemang beskrivs som en 

händelse när en anställd 

exempelvis blir befordrad eller 

flyttas till en annan position i 

företaget som ger den anställde 

mer ansvar (Herzberg et al, 1993). 

Utveckling handlar om att då 

en anställd exempelvis blir 

befordrad leder detta till olika 

utvecklingsmöjligheter. Detta 

handlar inte om den nya 

positionen i sig som 

befordringen leder till, utan 

syftar på de personliga 

utvecklingsmöjligheter som 

befordringen kommer med. 

Exempel på detta kan vara att 

få utbilda sig i olika kurser 

eller att förbättra sina 

egenskaper i ledarskap 

(Herzberg et al, 1993). 
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2.3.3 Kritik mot Herzbergs tvåfaktorteori 

 

De flesta som gjort någon typ av studie relaterad till arbetsmotivation torde ha kommit över 

Herzbergs tvåfaktorteori i sin litteraturforskning. Teorin anses av flera vara nästintill en 

urfader till forskningen kring vad som motiverar människor i sina arbeten och är än idag 

aktuell i forskningsvärlden, trots sitt ursprung för snart sex decennium sedan. Sex decennium 

har gett möjlighet till en uppsjö av studier där teorin och dess faktorer testats om igen, med 

varierat resultat. Vissa av studierna visar på att faktorerna fortfarande stämmer i sin 

ursprungliga form, men en del författare har genom sina arbeten uttryckt en bred kritik mot 

Herzbergs tvåfaktorteori. En stor del av den samlade kritiken riktar sig mot de metoder som 

användes vid undersökningen som gav upphov till teorin. Kritikerna menar att det sättet som 

Herzberg samlade in sina data på gav upphov till att de undersökta personerna länkade 

faktorer som gjorde dem tillfredsställda till sina egna prestationer för att framställa sig själva 

på bästa sätt. På motsvarande sätt fick det också resultatet att de faktorer som gjorde dem 

missnöjda länkades till saker som var utanför deras egen kontroll och ansvarsområde, som 

företagspolicy och ledning, för att det inte skulle ses som en del av deras personliga 

misslyckande. (Pinder, 2008)  

 

Utöver kritiken mot de metoder som användes under Herzberg undersökning är 

kategoriseringen av de olika faktorerna en annan stor del av den samlade kritiken. Herzberg 

själv upptäckte att till exempel lön som faktor visade sig påverka människor olika, men valde 

att utifrån analys av resultatet klassificera det som en hygienfaktor (Pinder, 2008). Andra 

faktorer som visats sig kunna falla inom de två olika klassificeringarna beroende på 

undersökning har visat sig vara sociala relationer, status och anställningstrygghet (Parsons 

och Broadbridge, 2006). 
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3. Metod 
Detta avsnitt inleds med att presentera hur och varför valet av intervjustudie och val av respondenter 

gjordes. Därefter kopplas det empiriska resultatet till det teoretiska ramverket och en beskrivning av 

studiens tillvägagångssätt ges. avsnittet avslutas med ett kritiskt tänkande kring undersökningen.  

 

3.1  Undersökningsstrategi 

 

Undersökningen genomfördes genom att intervjua sex anställda säljare och två butikschefer i 

totalt tre olika butiker, samt vd och produkt- och sortimentansvarig på företaget Din elon 

butik. Undersökningen utfördes genom totalt tio intervjuer som varade ungefär en timme för 

varje respondent. Genom att studien ämnar att förklara vad som motiverar anställda till att 

stanna kvar respektive att lämna sin arbetsplats har kvalitativa semistrukturerade intervjuer 

valts för att kunna besvara frågan varför och få en djupare förståelse, vilket genom en 

kvantitativ datainsamling kan bli komplicerat eller ogenomförbart (Saunders et al, 2016). 

Intervjufrågorna har utformats för att vara semistrukturerade vilket innebär att de är skrivna i 

förväg, men respondenten behöver inte hålla sig strikt innanför ramarna för frågan, utan kan 

lägga till det hen anser vara viktigt. Detta gör att respondenten kan tala fritt kring frågan, utan 

att känna att hen måste ge ett kort svar, så som ja eller nej. (Saunders et al, 2016) Det förekom 

även att liknande form av intervjufråga återkom under intervjun för att höja validiteten av 

studien, genom att detta säkerställde respondenternas svar. Det gav även respondenterna 

möjlighet att reflektera över sina åsikter kring frågan som sedan tillät dem att exempelvis 

utveckla eller bekräfta tidigare svar. I intervjustudien (se bilaga 2) förekommer det slutna 

frågor som t ex ålder och civilstånd för att få en bakgrund av respondenten, men intervjuerna 

bygger främst på öppna frågor och även uppföljande frågor till de öppna frågorna. Detta på 

grund av att intervjustudien ska få fram respondenternas åsikter och känslor (Saunders et al, 

2016). 

 

Resultatet från intervjuerna kan påverkas av hur personen som utför intervjuerna 

uppträder men även av valet av frågor som ställs (Saunders et al, 2016). Personen som utför 

intervjun måste på grund av detta vara medveten om vilken påverkan hen kan ha på 

respondenten, till exempel på vilket sätt intervjuaren uttrycker frågorna. Detta var något som 

hölls i åtanke både under skapandet av intervjufrågorna men också när de ställdes till 

respondenterna för att kunna vara så objektiv som möjligt och inte påverka utfallet av studiens 
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resultat. Även respondenten kan påverka de data som samlas in under en intervjustudie genom 

att framföra sina svar på ett sätt som inte fullt speglar sina faktiska åsikter. Detta har under 

intervjuerna försökt att förhindras genom att intervjuarna uttrycker sig så objektiv som möjligt 

och försökt få respondenten att känna sig bekväm och trygg nog för att kunna uttrycka sina 

faktiska åskter. En påverkan på insamlade data kan även komma från de som väljer att delta, 

genom att det kan påverka det slumpmässiga urvalet som görs (Saunders et al, 2016), detta 

återkommer i avsnittet urval av respondenter.  

 

Utförandet av undersökningen valdes att göras genom intervjuer för att även kunna behålla 

kontroll över hur resultatet till studien samlas in. I en enkätundersökning förloras mycket 

kontroll, som till exempel att den som faktiskt utför enkäten eventuellt inte är den person som 

var menad att besvara enkäten. Även intresset hos respondenten att utföra en 

enkätundersökning kan vara litet och detta kan påverka det insamlade resultatet som studien 

bygger på (Saunders et al, 2016). 

3.2 Tillvägagångsätt 

 

Den 20 november 2015 skickades ett mejl ut till samtliga butiksanställda inom Din elon butik 

(se bilaga 1) med information kring studien och en förfrågan om att intervjuas.  Den 22 

november gavs svar genom mejl från företagets vd att samtliga anställda tackat ja till att 

medverka och därefter utfördes urvalet av respondenter och sedan bokades preliminära datum 

in för intervjutillfällen. Totalt blev det tio intervjuer som skulle utföras och det ansågs kunna 

ge ett representativt resultat för den kvalitativa studien.  

 

Efter intervjuerna utförts kontaktades vd Daniel Erlandsson via mejl med förfrågan om Din 

elon butiks personalomsättningsgrad. Ledningen hade under intervjuerna inte de exakta 

siffrorna på personalomsättningen och mejlkontakt angående frågan beslutades. Efter mejlet 

till vd:n vidarebefordrades och besvarades frågan kring personalomsättning av Din elon butiks 

ekonomiansvarig och dokument på företagets personalhistorik mottogs. Med hänsyn till 

företagets förfrågan om att inte redovisa dokumenten i sin ursprungliga form har ingen bilaga 

av dessa valts att bifogas till studien.  
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3.3 Urval av respondenter 

 

Genom att ingen av de anställda tackade nej till att delta gjorde detta att resultatet från 

medverkande respondenterna inte kan påverkas i lika stor utsträckning av risken att endast en 

specifik del av det totala urvalet kan väljas, och därmed ger en falsk bild av hela populationen 

(Saunders et al. 2016). Vd:n och Produkt- och sortimentansvarig valdes som intervjuobjekt 

eftersom de tillsammans driver den största operationella verksamheten mot butikerna och 

genom det för att få en förståelse för hur de motiverar sina anställda. Resultatet från 

ledningens intervjuer kopplades till resultatet från de resterande åtta butiksanställda. Detta 

hjälpte till för att kunna få ett bredare perspektiv så att studiens resultat får en helhetsbild till 

problemet. 

 

Valet av de åtta anställda respondenterna utfördes först genom ett slumpurval men resultatet 

ledde till att respondenterna hamnade i samma åldersspann samt att det gav en bristande 

variation i anställningar, så som butikschefer och säljare. Respondenterna valdes på grund av 

detta ut så det fanns en variation i ålder och kön samt att ett tillräckligt antal butikschefer och 

säljare i förhållande till studiens omfattning fanns med i urvalet. Däremot fanns inte möjlighet 

till att diversifiera tillsvidareanställda och visstidsanställda då företaget nästan uteslutande 

jobbar med tillsvidareanställningar. Urvalet av respondenterna gjordes för att resultatet från 

intervjuerna skulle kunna vara så representativ som möjligt, dock med kännedom om att det 

kan påverka studiens generalisering. Genom att ett så kallat maximerat variationsurval 

(maximum variation sampling) utfördes där respondenterna handplockades för att få så stor 

variation som möjligt, uppstår svårigheter i att kunna generalisera studiens resultat på samma 

sätt som om ett slumpurval hade utförts. För att kunna få ut ett representativt resultat ifrån 

studien så valdes butiker som geografiskt befanns sig i städer där det även fanns 

konkurrerande företag. Detta innebar att ett stort frågetecken kunde styrkas, att de intervjuade 

personerna inte stannade kvar med anledning att det inte finns andra liknande arbeten på 

orten. (Saunders et al, 2016) 

 

Medelåldern för de åtta butiksanställda respondenterna beräknas till 42,25 år, där den yngsta 

respondenten är i mitten av 20 årsåldern samt den äldsta mellan 60 och 65 år. För att 

säkerhetsställa att respondenternas anonymitet behålls redovisar inte studien varje respondents 

ålder eller butikstillbehörighet.  
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3.4 Operationalisering 

 

För att koppla det empiriska resultatet till det teoretiska ramverket har en operationalisering 

utförts. Genom att säkerställa att de begrepp som används i intervjufrågorna kopplas till det 

teoretiska ramverken men även uppfattas av respondenterna. Av de centrala begrepp som 

framkom i studien var flertalet av sådan karaktär att de ansågs ha en allmän definition som 

alla respondenter hade kunskap om, så som till exempel arbetstider. Vissa begrepp som 

framkom under intervjuerna var dock av en karaktär som kunde definieras olika beroende på 

respondenternas personliga tolkning av begreppen. För att urskönja vad respondenterna 

menade och för att säkerhetsställa begreppens mening vid följdfrågor, ställdes först en 

följdfråga som bad respondenterna definiera vad de menade med svaret. Till exempel frågan 

vad tycker du är viktigt på en arbetsplats? och respondenten svarade “trivsel”, så blev 

följdfrågan vad innebär trivsel för dig? För att stärka validiteten i studien så kommer vaga 

begrepp nedan att definieras utifrån hur de används i studien;  

3.4.1 Motivation 

Motivation är det bakomliggande begreppet i studiens frågeställning, och därmed också i 

samtliga intervjufrågor. Begreppet i sig har använts med inriktning på arbetsmotivation men 

tas upp som endast motivation i intervjufrågorna, detta för att inte förvirra respondenten med 

begrepp som hen kanske inte tidigare stött på. Tillhörande faktorer har i sin tur förklarats i 

intervjufrågorna för att säkerhetsställa att korrekt fråga besvaras. Motivation har beskrivits i 

intervjufrågorna i form av de faktorer som bygger på Herzbergs tvåfaktorteori, exempelvis 

vad motiverar dig i ditt arbete? och en följdfråga på detta är till exempel anser du att en hög 

lön får dig att göra ett bra arbete? 

3.4.2 Trivsel 

Trivsel är ett begrepp som valts att operationaliseras med anledning av att det kan tolkas olika 

beroende på individ. I denna studie har trivsel definierats som ett begrepp som beskriver 

känslan som en individ kan erhålla om hen har en positiv samt trygg känsla. Det kan påverkas 

av flera olika faktorer som i denna studies fall är exempelvis, arbetskollegor och 

arbetsuppgifter. Eftersom trivsel kan tolkas på olika sätt så innebär detta att respondenterna 

även kan besvara frågor kring begreppet på olika vis, vilket kan resultera till ett varierande 

resultat från respondenterna. 
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3.4.3 Personalomsättningsgrad 

Ett företags personalomsättningsgrad eller personalomsättning kan beräknas på olika sätt. 

Denna studie behandlar personalomsättingsgraden i två olika tal, som andel av företagets 

totalt anställda som har slutat samt som andel av företagets totalt anställda som börjat under 

året. Det är dock andelen som slutat som anses vara mest intressant att jämföra, då andelen 

som börjat följer andelen som slutat, med undantag för nedskärningar och liknande. Detta har 

främst valts då det är tillvägagångssättet som Svensk Handel valt att framställa branschens 

personalomsättning på och möjliggör därmed en jämförelse. 

3.5 Insamling av primärdata 

 

Studien bygger på en kvalitativ datainsamling som har utförts på företaget Din elon butik. 

Alla intervjuer utfördes enskilt med båda författarna närvarande. Vid de totalt tio 

intervjutillfällen som hölls varade de ungefär en timme per respondent. Intervjutillfällena 

skedde under datumen 2, 3 och 8 december 2015. Innan intervjuerna inleddes så informerades 

respondenten om att frågorna kommer att vara semistrukturerade samt att respondenten kan 

känna sig fri att uttrycka och utveckla sina svar hur hen känner passar frågan. Respondenterna 

hade tidigare fått information om att de kommer att vara anonyma i studien och detta 

förtydligades även innan intervjuerna inleddes. Respondenten fick även möjlighet att 

godkänna eller tacka nej till att intervjun skulle spelas in i syfte att kunna gå tillbaka och 

lyssna ifall behovet skulle uppstå. Alla respondenter godkände att deras intervju spelades in. 

De första intervjuerna hölls enskilt med först vd:n och sedan produkt- och sortimentansvarig. 

Valet att intervjua dessa först grunder sig i önskan att få en uppfattning om deras tankar kring 

vad de anser motiverar de anställda och hur de arbetar för att motivera dem. Därefter så 

intervjuades resterande åtta anställda och återkopplade deras åsikter om motivation och 

jämförde med åsikterna från företagets vd och produkt- och sortimentansvarig. 
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3.6 Validitet och reliabilitet 

 

För att kunna uttrycka sig om kvalitén på studiens resultat så behövs validitet och reliabilitet 

has i åtanke. Validitet handlar om att resultatet stämmer överens med vad som skulle 

undersökas. Reliabilitet handlar om att studiens resultat ska kunna spegla en generalisering 

Samma undersökning ska kunna återskapas och leda till samma resultat (Saunders et al, 

2016). För att utöka studiens validitet har fokus lagts på att skapa välutformade intervjufrågor 

för att kunna eliminera missförstånd och oklarheter hos respondenterna, men även för att 

säkerställa att det studien är menad att undersöka kan besvaras genom resultatet från insamlad 

data. Genom att företaget som undersökts i denna studie är ett mindre företag i jämförelse 

med flertalet konkurrerande företag inom detaljhandeln, så kan inte studiens resultat ge en 

generalisering för hela detaljhandeln. Genom att studien utfördes på ett svenskt företag kan 

det vara möjligt att resultatet inte kan appliceras på utländska företag eller svenska företag 

med annan typ av organisationskultur, med anledning till detta kan studiens reliabilitet 

påverkas.  

3.7 Metodkritik 

 

Tre av de intervjuade respondenterna har tidigare haft personlig kontakt med en av 

intervjuarna till denna studie, då de tidigare arbetat ihop på ett konkurrerande företag inom 

samma bransch. Detta är något som tagits i åtanke både i skapandet av intervjufrågorna samt 

utförandet av de individuella intervjuerna. Frågorna har skapats för att kunna ha ett så 

objektivt perspektiv som möjligt samt att intervjuaren som haft kontakt med respondenter inte 

varit den som ställt intervjufrågorna under dessa intervjuer, utan har istället varit den som 

antecknat intervjuförloppet. Det valet gjordes för att lägga fokus från denne intervjuare så att 

respondenterna har kunnat känna att de hade möjlighet att tala fritt.  Genom att intervjuerna 

var uppbyggda som semistrukturerade innebar detta att alla intervjuer inte gick till precis på 

samma sätt för alla respondenter. Med detta menas alltså att ibland kunde respondenterna ta 

upp andra ämnen när det svarade på en fråga. Detta kan göra att resultatet kommer att behöva 

studeras noga så att det analyseras väl. Det var ett medvetet val då det ansågs ge det bästa 

resultatet för studien. (Saunders et al, 2016)   
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4. Resultat 

Detta avsnitt inleds med en företagsbeskrivning av organisationen som ligger till grund för den 

fallstudie som gjorts. Studiens empiriska resultat presenteras sedan med ett inledande avsnitt om 

företagsledningens syn på personalomsättning, för att sedan gå in på de faktorer som visade sig 

påverka de anställdas motivation. Avsnittet avslutas med den modell som tagits fram med hjälp av 

resultatet i studien. 

4.1 Din elon butik 

 

För att undersöka hur detaljhandeln ser på den rådande personalomsättningen och hur de 

anställda som arbetar inom den ser på sin anställning valdes Din elon butik AB ut som objekt 

i fallstudien. Din elon butik är en av Sveriges största privatägda vitvaruhandlare och omsatte 

under verksamhetsåret 2014 drygt 105 miljoner kronor (årsredovisning Din elon butik, 2015). 

Företaget är en del av det rikstäckande Elon-varumärket men drivs helt i egen regi genom en 

form av franchiselösning (Erlandsson vd, 2015, intervju). I dagsläget består företaget av tio 

butiker runt om i Dalarna, Västmanland och Hälsingland med 72 anställda inklusive 

företagets huvudkontor. Företagets vd Daniel Erlandsson och produkt- och sortimentansvarig 

John Elf är två av de totalt fyra delägarna och äger tillsammans 25 % av företaget. Resterande 

75 % ägs av de andra två delägarna (Erlandsson vd, 2015, intervju). Erlandsson och Elf står 

för den största operationella ledningen av butikerna och är intervjuade i denna studie. 

 

4.1.1 Din elon butiks lednings syn på personalomsättning 

Ledningen på Din elon butik ansåg att företagets personalomsättningsgrad inte i dagsläget är 

ett problem och inte heller tidigare varit det. Jämfört med konkurrerande företag inom 

detaljhandeln så tror de sig ha en relativt låg omsättning av personal. De anser att en låg 

personalomsättning inte alltid är det bästa för ett företag och att de eventuellt själva snarare 

har en för låg personalomsättning än för hög. Företaget räknar inte själva på sin 

personalomsättningsgrad, men vd Daniel Erlandsson uttryckte att under de tre senaste åren har 

totalt sex anställda lämnat företaget, både självmant och genom ledningens egna 

uppsägningar. Företagets ekonomiansvarige mejlade vid ett senare tillfälle ut siffror om hur 

många som lämnat respektive börjat inom företaget så att en personalomsättningsgrad kunde 

räknas ut enligt Svensk Handels metod. För att säkerhetsställa validiteten räknades 
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personalomsättningen ut för året 2011 vilket är samma år som Svensk Handel angivit i sin 

statistik för att en korrekt jämförelse skulle kunna göras. Din elon butiks 

personalomsättningsgrad räknades ut till 16,3 % för året 2011 och 19,7 % för året 

2014. Personalomsättning är dock en faktor som ledningen anser kostsam för företaget, vd:n 

uppskattade företagets rekryteringskostnad till ungefär 300 000 kr vid varje nyanställning. En 

stor del av detta på grund av att Din elon butik främst arbetar med heltidsanställda. Delägare 

John Elf sade “det tar ca ett år innan en anställd blir riktigt duktig inom området men man får 

in nytt blod, nya idéer, energi, och nya driftiga personer genom ny personal.” 

4.2 Anledningar att stanna 

Nedan presenteras de anledningar som respondenterna såg som anledningar att stanna kvar i sin 

anställning på Din elon butik. 

 

Arbetsuppgifter och prestation 

Din elon butik anser sig själva vara mer inriktade på kundservice än några av de större 

konkurrenterna som Elgiganten och Mediamakt enligt delägare John Elf. Det är också något 

som samtliga respondenter bekräftar och ser som något positivt i sitt arbete. En anställd 

beskrev sitt arbetssätt som “vi har fler återkommande kunder än på min tidigare arbetsplats 

hos en konkurrent, vilket gör det mer personligt”. På frågan vad anser du motivera dig i ditt 

arbete? beskrev en anställd att “jag vill att kunderna ska vara nöjda och tänka vad trevlig 

säljaren var, hit vill jag komma igen. Det får mig att känna mig motiverad inför nästa kund”. 

Majoriteten av respondenterna ansåg att kundkontakten som arbetet ger är något som de 

tycker är roligast och att de är kul att göra en kund nöjd. Trots att de anställda arbetade som 

säljare hade de även flera arbetsuppgifter som innefattar exempelvis lagarbete. Enligt 

respondenterna ansågs sammanhållningen på företaget hjälpa att hålla ordning på rutinerna 

mellan de olika arbetsuppgifterna. En av respondenterna berättade att de anställda inte hade 

uppdelade arbetsuppgifter men att de naturligt förekom att några anställda i butiken hade mer 

ansvar kring lagret och vissa att hjälpa kunder. De som hade större ansvar över exempelvis 

lager kunde känna prestation när hen exempelvis plockat in dagens varuleverans.  
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Trivsel 

På frågan vad tycker du är viktigt på en arbetsplats? gav samtliga respondenter svaret trivsel 

och en bra sammanhållning inom gruppen som sitt första svar. Båda de intervjuade 

butikscheferna beskrev också sin främsta arbetsuppgift som att skapa ett bra team i butiken 

där samtliga trivdes. En av de anställda kände sådan stark trivsel och sammanhållning på sin 

nuvarande arbetsplats att hen pendlade till sitt arbete ca 2 timmar per dag även fast hen hade 

erbjudits anställning hos ett annat konkurrerande företag på sin levnadsort. Den anställda sade 

att “hit åker jag till mina vänner, hade jag jobbat i den andra butiken hade jag enbart åkt till 

mitt jobb.” Vikten av trivsel visade sig också på frågan vad skulle kunna få dig att lämna din 

nuvarande arbetsplats? där fyra uppgav att en försämring av arbetstrivseln var den mest 

tänkbara situationen som skulle få dem att lämna företaget. Två av de intervjuade säljarna 

hade lämnat sina tidigare anställningar hos två av företagets största konkurrenter i respektive 

stad, med anledning av att de inte trivdes. En av dem beskrev det som “min förra arbetsplats 

var väldigt grupperad, butikens olika avdelningar var väldigt mycket för sig själva”. Båda 

beskrev också att de valt att lämna trots att det innebar en försämring av lönen. Ledningen 

ansåg att det är viktigt att de anställda ska fungera väl ihop. Därför använder de sig de av så 

kallade personlighetsanalyser för nyanställningar. De är ett test som fungerar som ett 

hjälpmedel för att se vilka individer som samspelar bra med varandra. Genom dessa test kan 

ledningen se vilken typ av personlighet som kan passa in i hos den befintliga personalen i 

butiken. 

 

Trygghet 

En faktor som framkom frekvent under intervjuerna, fast i olika form, var vikten av trygghet i 

anställningen. En av de anställda sade att “jag har varit med om två konkurser sedan tidigare 

och det är ingenting jag vill uppleva igen”. Vd:n och delägare John har själv egna erfarenheter 

av att arbeta för ett företag som lagts ner och beskrev det som en hektisk tid. De båda ansåg 

att det företaget inte hade informerat sina anställda om hur det gick och att nedläggningen inte 

var något som de anställda hade väntade sig. Ledningen på Din elon butik ansåg därför att det 

är något som de satsar på genom exempelvis veckouppföljningar. “Att engagera och involvera 

de anställda i hur företaget går finansiellt är viktigt, det gör att de ser att deras prestationer 

bidrar till företagets framgång” sade Din elon butiks vd. Insyn i företagets resultat visade sig 

mycket riktigt vara viktigt för de anställda, där en respondent uttryckte att “genom att man vet 

att företaget går bra så vet man också att man har ett jobb att komma till även imorgon”.  
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4.3 Anledningar att lämna 

Nedan tas respondenternas anledningar till att lämna sin nuvarande tjänst på Din elon butik upp. 

 

Lön 

Din elon butik tillämpar individuell lönesättning med grund i kollektivavtal. Fyra av totalt åtta 

respondenter ansåg att lönen var för låg för det arbete de utförde. Två av åtta var nöjda med 

den lön de hade förhandlat till sig, men skulle naturligtvis inte tacka nej till högre. En person 

tyckte att lönenivån var godkänd, men ansåg att det borde vara jämställda löner mellan 

säljarna. Hen kände att det var fel att anställda som utför samma typer av arbetsuppgifter inte 

har samma lön. Den återstående respondenten ansåg inte att lönen var viktig, utan såg jobbet 

som en sysselsättning. 

 

Samtliga sex säljare och de två butikscheferna ansåg att införandet av ett provisionssystem 

skulle ha en positiv effekt på butikens resultat och även på sin motivation i arbetet, så länge 

den är kollektiv. Införandet av ett provisionssystem som belönade varje säljare individuellt 

ansåg alla respondenter som något som skulle vara negativt. Med tanke på den väl fungerande 

sammanhållningen i butikerna, så tog samtliga upp att det skulle påverka sammanhållningen 

negativt. En av butikscheferna uttryckte “Risken finns att man stjäl varandras kunder eller att 

man tänker kortsiktigt och försöker sälja på kunden varor istället för att tänka långsiktigt och 

etablera en nöjd kund-relation.” En typ av belöningssystem som lades på butiken och där 

samtliga säljare fick en lika stor del skulle istället ha en positiv påverkan, enligt 

respondenterna. Det skulle innebära att alla säljare skulle ge det lilla extra och att de kanske 

hjälpte varandra mer istället. Visste de om att om ens kollega gjorde ett bra jobb så skulle de 

själva också få ta del av belöningen. 

 

Anledning till att företaget i dagsläget inte använder sig av någon form av provision enligt 

företagets ledning är då de anser att det inte är det bästa sättet att motivera deras anställda att 

sälja. “Provision är bara en jakt på att sälja något och inte ett optimalt resultat för kunden, 

några hundralappar i provision kommer inte göra så mycket” enligt vd. Även delägare John 

uttalade sig om detta “vi firar våra segrar, vi låter personalen ta del av våra framgångar, det är 

viktigare än några extra hundralappar i lönekuvertet”. Företaget har istället valt att använda 

sig av andra motivationsformer, som till exempel veckouppföljning, diplom till de bäst 

presterande säljarna, feedback, middagar, kick-offer och säljtävlingar. Ledingen anser att det 
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är viktigt att fokusera mycket på att skapa positivitet och att arbeta med belöningssystem som 

inte bara är knutna till pengar.   

 

Arbetstider 

Arbetstider var något som flera av de anställda ansåg vara en viktig faktor i sin anställning. 

Sju av åtta anställda tog självmant upp arbetstider under intervjuerna, de flesta på frågan vad 

skulle du vilja förändra i din anställning idag? Alla var dock inte negativa till hur 

arbetstiderna såg ut i dagsläget. En av respondenterna uttryckte att “när man accepterar ett 

jobb inom handels måste man vara medveten att arbetstiderna inte är samma som ett 8-5 jobb, 

vi har ändå de bättre arbetstiderna i branschen, vi stänger klockan 18 när konkurrenterna 

stänger klockan 20.00.” Samtliga intervjuade ansåg att arbetstiderna var bra i förhållande till 

branschstandard, men på frågan om vad som skulle kunna påverka dem att lämna sin 

anställning svarade fem av åtta att försämrade arbetstider. Öppet längre under helgerna men 

även på vardagar skulle kunna få dem att lämna sin anställning. De ansåg att sena arbetsdagar 

är något som påverkar familjelivet negativt och skulle se det som en försämring av sin 

nuvarande situation om det ändrades till längre öppettider. Fyra av de fem som ansåg att 

förlängda öppettider skulle kunna få dem att lämna sin tjänst sade också att om de skulle få ett 

erbjudande idag på ett arbete med tidigare arbetstider, så skulle de ta det, även om det skulle 

innebära en negativ förändring gällande lön. 

 

Utveckling och avancemang  

För att urskönja respondenternas tankar om sin nuvarande arbetsplats och hur de såg på sin 

framtid ställdes frågan vart ser du dig själv om 1 år, respektive 5 år? Resultatet visade sig att 

hälften (fyra av åtta) av de tillfrågade såg sig själva vara kvar inom företaget, och den andra 

hälften såg sig själva göra någonting annat på en fem års basis. Av de fyra personerna som 

inte såg sig vara kvar på företaget om fem år var det en som av åldersmässiga skäl gått i 

pension, en hade redan innan intervjun sagt upp sig från sin tjänst och valt att flytta till en 

annan stad. Resterande två som inte såg sig själva vara kvar inom företaget såg begränsningen 

till att utvecklas som anledningen till detta. Ett citat gällande detta lyder; “Jag kan inte komma 

längre på Elon, jag kan bli butikschef men det vill jag inte” hen ansåg att det borde finnas 

ytligare tjänster att söka sig till. Även ledningen är medvetna om detta och behovet av 

utvecklingsmöjligheter, “vi vill bygga ut så de finns fler karriärmöjligheter. Alla säljare är inte 

bra butikschefer, det bör finnas fler utvecklingsmöjligheter”, sade en av delägarna. Flera av 

respondenterna tog upp personlig utveckling som en viktig faktor men kopplat till 
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avancemang. En av de anställda sade att kommande förändringar inom butiken skulle kunna 

leda till utvecklingsmöjligheter inom hens befintliga arbetsuppgifter. Detta ansåg motivera 

hen nog att stanna kvar inom sin tjänst. "Personlig utveckling är något jag känner måste ske 

kontinuerligt, kanske inte just ett stort karriärsteg" sade respondenten.  

 

Anställningsförhållanden 

När frågor om respondenternas anställningsförhållanden ställdes så framkom det två olika 

faktorer i två olika butiker gällande detta. I en av butikerna där några av företagets äldsta 

medarbetare arbetade upplevde respondenterna sin arbetssituation som ofta allt för stressande, 

“särskilt luncherna kan vara stressande när bara en av oss är i butik och det är flera kunder i 

kö”. I den andra butiken var det framför allt butikslokalen som ansågs vara otillräcklig, 

Samtliga anställda i butiken tog upp lokalen som ett problem, där en respondent sade; “vi har 

idag en gammal lokal som tidigare varit en bilhall och inte alls är gjord för vitvaruförsäljning, 

det hämmar både vår försäljning och oss själva” 

4.4 Icke enhetliga svar 

 

På majoriteten av faktorerna visade sig respondenterna vara enade i sina svar enligt ovan. Det 

förekom dock två faktorer som det uppstod olika åsikter kring, ansvar och erkännande. På 

grund av detta så kunde inga givna slutsatser dras om det ansågs vara anledningar till att 

stanna eller anledningar till att lämna. Dessa två faktorer redovisas nedan; 

 

Ansvar 

Under intervjuerna med butikscheferna framkom det att det fanns olika åsikter om hur mycket 

ansvar de kände att de hade som chef. Den ena butikschefen kände sig bunden i sitt arbete av 

företagets ledning, “det känns som jag är chef bara ibland, jag skulle vilja känna att jag kan 

driva butiken som min egen” sade butikschefen. Vidare gav respondenten exemplet vid 

nyanställning av personal till butiken där ett krav är att företagets vd är med och bestämmer 

vilken kandidat som får jobbet. Den andra intervjuade butikschefen kände tvärtemot genom 

att han ansåg erhålla tillräckligt stor del eget ansvar som chef och sade ”det är en bra nivå av 

ansvar som vi alla i butiken tar del av. Vi får ställa och styra som vi själva vill till stor del. 

Ledningen styr en del, men det är bra”. Denna butikschef ansåg också att det var positivt att 



   
 

28 
 

vd var med vid nyanställning, “det är ett bra 50-50 samspel. Ofta är det inte någon kandidat 

som är självskriven så då är det bra att ha någon att bolla idéer med”. 

 

Erkännande 

De faktorer som framkom under intervjuerna som kan kopplas till erkännande handlade 

främst om feedback på utfört arbete. Mestadels positiv feedback i form av beröm på 

arbetsplatsen, men liksom ansvar beskrivit ovan var detta någonting som skiljde sig i 

respondenternas åsikter. Samtliga respondenter tyckte att det var bra med positiv feedback, 

men inte alla upplevde att de fanns ett behov för det i sitt arbete. Två respondenter beskrev det 

som att det inte tillförde dem något extra; “Jag ser det inte som så viktigt för min roll här, det 

spelade större roll när man var nyanställd”, “för mig personligen är det inte så viktigt, men det 

bidrar till en bättre stämning mellan oss kollegor”. Resterande respondenter ansåg att en 

blandning mellan positiv feedback och kritik på sitt arbete var den bästa nivån. För mycket 

feedback riskerar att tappa sin effekt, och för mycket konstruktiv kritik ansågs kunna sänka 

motivationen. Huruvida respondenterna ansåg att de fick den feedback de behövde skiljde sig 

också. Sju respondenter ansåg att de fick en bra nivå lokalt i butiken, men att företagets 

ledning kunde bli bättre på positiv feedback. En av de anställda sade att “det vi gör bra hör vi 

inte så mycket av, jag tror att ledningen har för mycket att göra att de helt enkelt inte hinner 

med det”. Liknande skilda åsikter gällde erkännande genom exempelvis diplom. Där några 

respondenter ansåg att de inte påverkade dem och andra respondenter ansåg att det var något 

positivt. En av respondenterna uttrycker sig genom att säga "skulle vilja förändra dessa 

diplom, jag bryr mig inte om vart jag är på listan o de tror ja de flesta tycker samma, men 

vissa kanske gör det". 

 

4.5 Analysmodell 

 

Utifrån motivation som allmänt fenomen valdes Herzbergs tvåfaktoteori. Resultatet i denna 

studie ledde till en vidareutveckling av denna teori genom en analysmodell (figur 3) som togs 

fram med antagandet om att hygienfaktorer (gröna) och motivationsfaktorer (röda) kan 

samverka hos en anställd. Närmare bestämt att om det finns hygienfaktorer som inte är 

uppfyllda hos en individ, så kan personen trots detta känna en viss tillfredsställelse i sitt arbete 

om det finns tillräckligt starka motivationsfaktorer. Modellen bygger på antagandet att 
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hygienfaktorer och motivationsfaktorer kan vara olika viktiga för olika anställda, det vill säga 

att resultatet kan se olika ut beroende på individ. Modellen går från störst intention till att 

lämna sitt arbete till störst intention till att stanna kvar i sitt arbete. När en anställd befinner 

sig längst till vänster på skalan är hen högst otillfredsställd i sitt arbete och innehar därmed 

högst intention till att lämna sin anställning. Om en anställd befinner sig längst till höger i 

skalan är hen högst tillfredsställd och innehar störst intention till att stanna. Mellan dessa två 

punkter finns nolläget som är något förskjutet åt höger i skalan för att indikera att 

hygienfaktorerna är fler än motivationsfaktorerna. Definitionen av nolläget är samma som i 

tvåfaktorteorin, där det beskrivs som att den anställde inte är omotiverad och heller inte 

motiverad i sitt arbete.  

 

Skalan möjliggör att en anställd kan vara tillfredsställd i sitt arbete även fast 

alla hygienfaktorer inte är uppfyllda, om motivationsfaktorerna är tillräckligt starka för att 

väga upp de uteblivna hygienfaktorerna. För att förtydliga modellens funktion visas även 

extremlägena nedan. Figur 4 visar scenariot där alla hygienfaktorer är uppfyllda vilket 

indikerar på att en anställd befinner sig i nolläget. I figur 5 är alla motivationsfaktorer 

uppfyllda samt figur 6 då samtliga hygien- och motivationsfaktorer är uppfyllda. Notera att 

figur 5 visar motivationsfaktorerna längst till vänster i skalan, men att dessa inte ensamma kan 

nå upp till nolläget. Detta överensstämmer med tvåfaktorteorin i viss utsträckning. Till 

skillnad från tvåfaktorteorin där hygienfaktorerna måste vara uppfyllda innan anställda kan 

motiveras genom motivationsfaktorer utanför nolläget, så möjliggör analysmodellen att 

motivationsfaktorer kan användas utan hygienfaktorer. Motivationsfaktorerna kan dock inte 

utan hygienfaktorerna nå nolläget, vilket innebär att anställda som endast har uppfyllda 

motivationsfaktorer kommer vara omotiverade.  Denna modell kommer användas under 

nästkommande avsnitt med praktiska exempel utifrån studiens resultat. 
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Figur 3 - Analysmodell - Egen utveckling av Herzbergs tvåfaktorteori (1959). 

 

 

Figur 4 - Samtliga hygienfaktorer är uppfyllda, ingen motivationsfaktor är uppfylld. 

 

Figur 5 - Alla motivationsfaktorer är uppfyllda, men inga hygienfaktorer. 
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Figur 6 - Alla hygienfaktorer och motivationsfaktorer är uppfyllda. 
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5. Analys 
 

Inledningsvis analyseras företagets egen syn på personalomsättning med det teoretiska ramverket 

samt bakgrundsinformationen. Därefter görs en jämförelse mellan det empiriska resultatet med 

tvåfaktorteorin i studiens teoriavsnitt. Sist avslutas analysen med ett praktiskt exempel med hjälp av 

den modell som tidigare tagits fram för att belysa dess funktion och praktiska tillämpning. 

 

5.1 Personalomsättning 

 

Svensk Handels statisk visar på den höga personalomsättningen inom detaljhandel som 

bransch. 32,8 % av branschens anställda avslutade sin anställning under året 2011 vilket i 

teorin betyder att hela företagets personalstyrka byts ut ungefär var tredje år. Enligt Din elon 

butiks ledning är denna branschstandard ingen önskvärd siffra att ha, utan en lägre 

personalomsättning är att föredra. Under samma år hade Din elon butik totalt 55 anställda, 

varav nio slutade. Detta ger en personalomsättningsgrad på 16,3 % vilket är ungefär hälften 

av branschstandarden men ändå högre än vad som rekommenderas av de fyra största 

revisionsfirmorna som rekommenderar 10-12 %. 

 

Under intervjun med företagets vd Daniel Erlandsson sade han att företaget själv inte räknat 

på sin personalomsättningsgrad, men att sex anställda hade slutat på företaget under de 

senaste tre åren. Detta skulle med genomsnittet två per år dividerat med 2014 års totalt 66 

anställda ge låga 3 % i personalomsättning. Detta avser dock endast den ordinarie 

personalstyrkan. Utöver den tillkommer sommarvikarier och övriga vikarier som endast 

jobbar en bestämd kortare period och sedan i regel slutar när ordinarie personal är tillbaka i 

tjänst. För att kunna jämföra Din elon butiks personalomsättning med Svensk Handels 

branschgenomsnitt krävs det att dessa tas i beräkning. Personalomsättningen för Din elon 

butik år 2014 skulle då istället bli 19,7 %.   

 

Att framför allt sommarvikarier utgör en stor del av personalomsättningen kan delvis vara en 

anledning till branschens generellt höga personalomsättning. Detta till skillnad mot andra 

branscher där behovet av sommarvikarier inte är lika stort på grund av att verksamheten 

trappas av under semestertider. Då Svensk Handel inte redovisar statistik över hur stor del av 

branschens totala personalomsättning som utgörs av vikarier och hur stor del som består av 
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ordinarie anställda, så försvåras jämförelsen av Din elon butiks personalomsättning med 

branschgenomsnittet. Ett rimligt antagande är dock att hela branschen har lika stort behov av 

vikarier under exempelvis semestrar vilket med hänsyn till detta visar på att Din elon butik 

har än lägre personalomsättning är genomsnittet.   

 

5.2 Hygienfaktorer 

 

Sociala relationer var den del som framkom som den allra viktigaste faktorn för att de 

anställda såg sig vara kvar på sin nuvarande arbetsplats, dock under begreppet trivsel. Det 

visade sig i enlighet med Herzbergs tvåfaktorteori vara en hygienfaktor, en viktig sådan. 

Samtliga respondenter menade på vikten av att de trivs med kollegorna och att alla jobbar på 

att skapa bra relationer var den främsta anledning till att de trivdes på sin arbetsplats. Detta 

visar på betydelsen av att företaget tar hänsyn till detta och ser till att rätt person hamnar på 

rätt plats vid nyanställning. Detta instämde ledningen med och vd Erlandsson tog upp 

exemplet med personlighetsanalyserna som utförs på den första intervjun med en kandidat. 

Testet visar vilken typ av personer som den intervjuade passar ihop med och där med om det 

är en profil som passar ihop med befintliga profiler i butiken. 

 

Anställningstrygghet visade sig agera som en hygienfaktor precis som i Herzbergs resultat. 

Denna faktor ansågs dock vara mer svårtolkad i denna studies resultat. Då detaljhandeln sedan 

tidigare varit ostadig och kantats av flera konkurser, t.ex. Onoff 2011 och Expert Sverige 

2012, framkom det att de anställda som tidigare arbetat på dessa arbetsplatser och varit med 

om dessa konkurser var mer rädda för att vara med om konkursförfarandet än att mista jobbet 

i sig. De respondenter som inte hade denna bakgrund menade istället att känslan av att veta att 

de hade ett arbete att gå till imorgon var viktig, i likhet med Herzbergs resultat. Din elon 

butiks ledning är väl medvetna om detta och kommunicerar idag ut rapporter till butikerna 

som regelbundet visar hur det går för dem finansiellt, samt expanderar verksamheten genom 

att öppna nya butiker. 

 

Anställningsförhållanden ansågs vara ett problem i två olika fall. I ett av fallen handlade det 

om stress som tillhörde arbetet och respondenterna menade att detta var en tuff del av jobbet, 

men att det var så branschen såg ut. Intressant att nämna är också att det enbart var i en butik 

denna faktor togs upp, och de respondenter som arbetade där tillhörde båda två bland företags 
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äldsta medarbetare. I det andra fallet togs butikslokalen upp som ett problem. Där menade 

respondenterna på att lokalen var gammal och sliten samt att den inte var anpassade för den 

typ av verksamhet de bedrev. Nämnvärt här är att de ansåg att byte till nyare lokaler skulle 

kunna motivera dem mer i sitt arbete men att de inte skulle kunna tänka sig att avsluta sin 

anställning på grund av den befintliga lokalen. Detta skulle tyda på att det i det här fallet anses 

vara mer av en motivationsfaktor än en hygienfaktor. Det kan dock hända att fler saker 

rörande anställningsförhållanden är viktiga för respondenterna, men att de inte togs upp för att 

de ansågs vara basala och uppfyllda. 

 

Lön som faktor visade sig vara olika viktig för intervjuobjekten, men anmärkningsvärt är att 

hälften av de intervjuade anställda ansåg att lönenivån låg på en nivå under vad de ansåg sitt 

arbete vara värt. Inom denna grupp som ansågs sig vara missnöjda med sin lön kunde det inte 

ses någon gemensam nämnare gällande ålder, kön eller beroende på butik utan samtliga av 

dessa faktorer skiljde sig. Varför vissa är nöjda och vissa inte var svårt att få ut i intervjuerna, 

men en anledning kan vara att företaget anpassar individuell lönesättning. Av de som ansåg 

sin lön vara tillfredsställd sade två respondenter att “jag är nöjd med den lön jag förhandlat till 

mig”. Trots detta var det svårt att få ut hur stor skillnad deras ingångslön var jämfört med vad 

de förhandlat till sig och därför kan detta inte med säkerhet ges som förklaring.  

 

En annan förklaring kan vara att lön är enkelt att jämföra med andra människor då det är 

enkelt att mäta i kronor. Detta faktum kan göra att en nivå som är acceptabel för en individ 

inte anses vara acceptabel för en annan, beroende på vad de jämfört sin lön med tidigare. 

 Vidare sågs lön som anledning att lämna sin nuvarande arbetsplats skilja sig mellan de 

anställda. Här visade sig en klar trend med hänsyn till ålder spela roll. De som tillhörde de 

äldre ansåg inte lönen vara av lika stor vikt, utan att fritid med familj spelade större roll. Hos 

de yngre anställda sågs lönen och jakten på en karriär spela betydligt större roll och där kunde 

lönenivån vara avgörande. 

   

Faktorer i privatlivet togs upp i samband med främst arbetstider. Där ansåg sju av de 

tillfrågade respondenterna att arbetstiderna inom sitt jobb var något som påverkade deras 

privatliv negativt. Eftersom butikerna måste vara öppna när kunderna är tillgängliga innebär 

detta öppettider under till exempel jul och andra helgdagar, när de anställda själva önskade 

vara hemma med familjen. Familj var en faktor som ett flertal av respondenterna ansåg att just 

arbetstider var en negativ påverkan för dem. Dock fanns det även respondenter som haft 
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sämre arbetstider i tidigare anställning och istället såg sina nuvarande arbetstider som 

positiva. En respondent tog även upp sitt kroniska ryggont, där respondentens nuvarande 

anställning inte påverkades av detta, i jämförelse med hens tidigare anställningar. Detta kan 

även kopplas till arbetsuppgifterna då dessa ansågs vara lindrande för skadan. Detta resultat är 

i likhet med Herzbergs beskrivning av faktorer i privatlivet genom att det är något i arbetet 

som påverkar de anställdas inställning till deras arbete.   

 

Företagspolicy, status och ledning var faktorer som inte nämndes eller togs upp under 

intervjuerna, trots intervjufrågor vinklade mot dessa. Därför kan dessa anses vara faktorer 

som inte är viktiga eller anses som självklarheter som är uppfyllda på arbetsplatsen. 

 

5.3 Motivationsfaktorer 

 

Erkännande var en känsla som uppkom när respondenterna visste att de hade gjort ett bra 

utfört arbete, det kunde vara allt ifrån att hjälpa en kund till att sortera upp på lagret. Detta 

kunde komma genom till exempel diplom eller under veckouppföljning både direkt från 

ledningen på Din elon butik men även ifrån de anställdas butikschefer. Erkännande är en 

känsla som Herzberg förklarar att individen själv skapar och stämmer överens med studiens 

resultat. Alla respondenter fick inte alltid känslan av erkännande vid samma situation. För 

några av de anställda så hade diplomen betydelse och för andra anställda påverkades de inte 

alls av diplomen. Liknande gällde feedback, några anställda ansåg att det var mindre 

betydande och andra ansåg det som mycket viktigt och betydande i arbetet. 

 

Arbetsuppgifter var en positiv faktor från majoriteten av respondenterna. Många tyckte om att 

sälja men även att genom företagets fokus på kundservice göra kunden nöjd. Ibland kunde det 

vara stressigt och vissa arbetsuppgifter som att hålla fint på lagret var något som de behövde 

fokusera mindre på om många kunder var i behov av hjälp. Detta innebar att de anställda 

ibland var i behov av att prioritera vilka arbetsuppgifter som behövde utföras först eller styra 

upp så de anställda fokuserade på de alla olika arbetsuppgifterna. Även fast de anställda 

arbetade som säljare så ansåg respondenterna att de finns mycket mer variation än att bara 

sälja. 
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Prestation var en faktor som under intervjuerna inte per definition togs upp. Det kan dock 

förklaras som den känsla som de anställda upplevde när en kund lämnade butiken nöjd. Det 

innebär att en av anledningarna till att arbetsuppgifterna ansågs vara en positiv faktor, att göra 

kunderna nöjda, även ligger till grund för prestation. Det kunde även för vissa av de anställda 

skapas en känsla av prestation när de utfört andra typer av uppgifter, exempelvis 

lagerarbetsuppgifter, som även det var en anledning till arbetsuppgifter ansågs vara en positiv 

faktor.  

 

Ansvar resulterade i denna studie i olika åsikter mellan respondenter. Där ena åsikten var att 

det ansvar som de behövde och krävde gavs ifrån ledningen. I de situationer där inte fullt 

ansvar gavs ansågs det uppskattande att ha en annans åsikt att bolla med. Det fanns ifrån detta 

perspektiv inget negativt med att i dessa situationer, exempelvis rekrytering av 

tillsvidareanställda, inte erhålla allt ansvar. Den andra åsikten ansåg att de ansvar som de 

erhöll var för litet och gjorde att de på grund av detta inte kände sig motiverade i sitt arbete. 

De ansåg att ansvaret för dem var spritt, i vissa situationer hade det allt ansvar, exempelvis 

vid anställning av sommararbetare. I andra situationer erhöll de bara en viss del av ansvaret. 

 

Avancemang visade sig genom studiens resultat vara något som inte förekommer i så hög 

utsträckning i företaget. Detta beror delvis på att det inte finns så många karriärsteg inom 

företaget och att alla säljare inte strävar efter att bli butikschefer. Det finns alltså inte så 

många olika anställningar att flyttas till vilket begränsar befordringsmöjligheterna. Företagets 

ledning är medvetna om detta och skulle vilja skapa fler olika typer av tjänster i företaget som 

de anställda kan avancera till. Bristen på avancemangsmöjligheter var den främsta 

anledningen till en del av de anställda inte såg sig arbeta kvar på företaget om fem år. 

 

Utveckling kopplades under intervjuerna ofta ihop med avancemang. Detta ledde till fler svar 

om befordringsmöjligheter och möjligheterna att kunna börja på en annan avdelning inom 

företaget. Detta kan bero på utformningen av intervjufrågorna, vilket gjorde att utveckling i 

form av utbildningar och liknande inte togs upp. En av respondenterna tog dock upp 

utveckling som faktor då hen hoppades på att kunna få fler utvecklingsmöjligheter inom sin 

nuvarande tjänst i framtiden. Detta gjorde att respondenten skulle kunna se sig kvar inom 

företaget i dagsläget.  
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5.4 Analysmodell – Ett praktiskt exempel 

 

Utifrån resultatet i den empiriska studien som gjordes visade det sig att alla faktorer inte hade 

samma effekt på individer som Herzberg menade på. Yttre motivation i form av lön och 

bonusar som sådan är vida omdiskuterad sedan tidigare, mestadels om och i så fall vilken 

effekt det har på individers motivation. Resultatet visade att många var missnöjda med sin lön 

då de ansåg att den var för låg i förhållande till deras arbete. Detta skulle innebära, enligt 

Herzbergs tvåfaktorteori, att de inte skulle känna sig tillfredsställda med sitt arbete och så till 

slut söka sig bort. Tvärtemot detta så visade denna studie att även fast flera anställda varit 

missnöjda med sin lön en längre tid så har de ändå valt att stanna kvar. Vad det beror på finns 

det flera möjliga anledningar till, men det är framför allt en möjlig anledning som ter sig 

speciellt trolig utifrån denna studies resultat. Detta fenomen är framtaget utifrån observationer 

och analysen av det empiriska intagna materialet, där en tydlig trend kunde ses att det var 

speciellt två faktorer som var speciellt viktiga för många, trivsel och arbetsuppgifter. Dessa 

två faktorer uppfylldes enligt samtliga respondenter på sin befintliga arbetsplats och spelade 

en stor roll för deras arbete. Det visade sig att trots att vissa hygienfaktorer inte var uppfyllda 

så kompenserades dessa av motivationsfaktorer som var väl uppfyllda. Utifrån detta resultat 

utvecklades en egen modell som byggs på Herzbergs tvåfaktorteori, som tidigare beskriven 

(figur 3). 
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I figur 7 nedan visas hur en anställd fortfarande kan vara motiverad i sitt arbete även om en 

eller flera hygienfaktorer, exempelvis lön, uteblir. Genom att en hög grad av 

motivationsfaktorn arbetsuppgifter kompenserar för den uteblivna hygienfaktorn.  

 

 

Figur 7 - Hygienfaktorn lön är inte uppfylld men en hög grad av motivationsfaktorn 

arbetsuppgifter kompenserar detta. 

 

5.4.1 Kritik till analysmodell 
 

Det finns dock ytterligare en möjlig anledning till varför de anställda stannar trots utebliven 

hygienfaktor, nämligen att lön inte är en hygienfaktor utan en motivationsfaktor. Detta skulle 

innebära enligt Herzbergs tvåfaktorteori att lön enligt definitionen av motivationsfaktor, 

skulle motivera anställda att göra ett bra jobb men att det inte är en grund för att lämna sin 

tjänst. Detta ansågs dock inte vara fallet under analysen av det empiriska materialet, trots att 

en stor del av den tidigare kritiken som riktats mot tvåfaktorteorin har handlat om just detta. 

Resultatet i denna studie visar att lönen är viktig för många så länge den faktiskt fanns där, 

den är nödvändig för att överleva. Nivån av lönen var inte av lika stor vikt däremot.     
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6. Slutsats 

Slutsatsen summerar studiens resultat och analys, samt gör en slutlig bedömning av studiens innehåll 

för att besvara frågeställningen. Till sist ges författarnas egna rekommendationer till fortsatt 

forskning inom området. 

6.1 Anledningar till att stanna respektive att lämna 

 

Som svar på studiens frågeställning visade det sig att de faktorer som resulterade i att 

motiverade de anställda att stanna i sin anställning är arbetsuppgifter och prestation, trivsel 

samt trygghet. De faktorer som resulterade i att motivera de anställda att lämna sin anställning 

var; lön, faktorer i privatlivet, avancemang samt anställningsförhållanden. Det fanns även två 

faktorer som inte kunde ses ha en klar avvägning om det ansågs motivera anställda till att 

lämna eller stanna i sin anställning. Dessa två var erkännande och ansvar. 

 

Studien visar också att vissa faktorer är viktigare än andra. Den främsta anledningen till att 

stanna på arbetsplatsen var trivsel och därefter kom arbetsuppgifter och prestation. Dessa 

faktorer var förekommande hos samtliga respondenter och visade tydligt att det var viktiga 

faktorer för dem. Avancemang, eller snarare bristen på avancemang, resulterade till en av de 

främsta anledningarna till att lämna sin anställning på Din elon butik. Efter detta kom lön, 

dock hade ingen av respondenterna valt att lämna företaget på grund av detta i dagsläget, trots 

att de varit anställda en längre tid.  

 

De andra angivna faktorerna anses inte kunna påverka de anställda nog att varken stanna eller 

lämna företaget enligt resultatet ifrån denna studie. Detta innebär att trivsel och 

arbetsuppgifter anses vara speciellt viktiga att främja på arbetsplatsen. För Din elon butik 

gäller det att se till att behålla den höga nivån av dessa faktorer då de anställda i dagsläget är 

tillfredsställda med hur de faktorerna är. Företaget bör främst fokusera på att förbättra 

faktorerna lön och avancemang enligt denna studie för att motivera sina anställda att inte 

lämna sin anställning. Trots att Din elon butik inte har ett problem med för hög 

personalomsättning är det ändå viktigt att fokusera på faktorer som påverkar deras anställdas 

intentioner till att lämna företaget. 
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6.2 Analysmodellen 

 

Studiens resultat visade att de fanns faktorer som inte uppfylldes hos vissa av respondenterna 

så som hygienfaktorn lön. Detta innebar att de anställda som inte ansåg att lön som 

hygienfaktor uppfylldes skulle ha för avsikt att lämna företaget. De visade sig dock att lön 

inte ansågs som en så pass viktig faktor utan att exempelvis trivsel och arbetsuppgifter var 

något som vägde upp intentionen till att lämna. Detta ledde till att de anställda fick anledning 

till att stanna på arbetet. Detta beskrivs genom analysmodellen som denna studie tagit fram 

genom resultatet. 

6.3 Framtida forskning 

 

Förslag till framtida forskning inom det studerande området kan vara att utföra en större 

kvalitativ undersökning som innefattar flera konkurrerande företag inom detaljhandeln eller 

fackhandeln i Sverige. Detta skulle också kunna visa om det resulterar i liknande resultat och 

därmed ger reliabilitet för denna studie. 

 

Denna studie visar på skillnader mellan vad olika individer anser motiverar dem. Vidare 

forskning inom området skulle kunna undersöka dessa skillnader för att urskönja hur hänsyn 

bör tas till olika individers motivationsbehov beroende på till exempel ålder och kön inom 

detaljhandeln eller fackhandeln i Sverige. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Mejl till anställda 

 

Hej. 

Vi är två ekonomistudenter ifrån Uppsala universitet som skriver vår kandidatuppsats denna 

hösttermin. Vi kommer utföra en intervjustudie om vad som motiverar anställda på sin 

arbetsplats och vi undrar om ni skulle vilja vara med och hjälpa oss utföra denna. I 

intervjuerna kommer ni att vara helt anonyma och det kommer att ta ca en timme per intervju. 

Innan intervjun kommer mer information ges så ni vet hur allt kommer att gå till. Det är dock 

inget som ni själva behöver förbereda innan intervjun utan vi är bara intresserade av att höra 

era personliga åsikter inom området som vi studerar. Vi skulle vara väldigt tacksamma om ni 

skulle vilja vara med i denna studie. 

 

Tack så mycket på förhand 

 

Med vänliga hälsningar 

Jennifer och Fredrik 
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Bilaga 2 

 

Intervjuguiden låg till grund för de tio intervjuer som genomfördes. Till ledning och övriga 

anställda så varierar frågorna genom att det är olika perspektiv som ges för det området som 

undersöks. 

 

Till ledning: 

 

Bakgrundsfrågor                 

Berätta lite om dig själv? Ålder och civilstånd?  

Hur länge du arbetet på Din elon butik? 

 

Tidigare anställning, nuvarande anställning och framtiden 

Är du nöjd med din anställning? 

Är det något som du skulle vilja ändra? I så fall varför? 

Har du tidigare arbetat hos ett företag inom samma bransch? 

I så fall vad för tjänst och vad fick dig att söka vidare? 

Har du arbetat inom en annan bransch? Varför lämnade du din tidigare anställning? 

 

Din elon butiks personalomsättning 

Hur ofta behövs det nyanställas personal? 

Anser du att personalomsättning är ett problem i företaget? 

Anser du att det finns något positivt/gynnsamt med personalomsättning? 

Vilken grad av personalomsättning anser du är rimlig för företaget? 

Vad är kostnaden för rekryteringsprocessen av att nyanställa? 

Har företaget någon rekryteringsbudget? 

Jämför du företagets personalomsättningsgrad med andra företag? 

 

Motiverar anställda 

Vad anser du motiverar era anställda? 

Hur väljer du att aktivt arbeta för att motivera era anställda? 

Anser du att det fungerar, i så fall hur? 

Har företaget någon form av belöningssystem? (Om så, vad är positivt, negativt med detta?) 
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Vad är bakgrunden till att det finns/inte finns? 

Används någon sorts säljtävling? 

Om ja, varför används det? 

Om nej, varför används det inte? 

Används några icke monetära belöningar? 

Kan du beskriva kopplingen mellan era motivationstekniker och företagets strategi/mål? 

 

Rekrytering 

När du rekryterar vad för typ av personer söker du? 

Hur har du gått tillväga för att få tag i/attrahera denna typ av arbetskraft och hur gör du för att 

motivera dem? 

 

Övrigt 

Har du upplevt att de skett några förändringar inom företaget de senaste åren? 

Har du något som du vill tillägga? Något som du känner inte tagits upp under intervjun? 

Eller något som du vill tillägga till någon av föregående frågor? 

 

Till butiksanställda: 

 

Bakgrundsfrågor 

Berätta lite om dig själv? Ålder och civilstånd?  

Hur länge du arbetat på Din elon butik? 

 

Tidigare anställningar, nuvarande anställning och framtiden 

Hur ser din nuvarande anställning ut? Fast, visstid? 

Är du nöjd med din anställning?  

Är det något som du skulle vilja ändra? I så fall varför? 

Hur lång tid tog din rekryteringsprocess på Din elon butik? 

Har du tidigare arbetat hos ett företag inom samma bransch? 

I så fall vad för tjänst och vad fick dig att söka vidare? 

Har du arbetat inom en annan bransch? Varför lämnade du din tidigare anställning? 

Vad fick dig att söka din anställning på Din elon butik? 
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Vid anställningens start såg du arbetet som långsiktigt eller kortsiktigt? Hur har det 

utvecklats? 

Vart ser du dig själv om 1 år karriärmässigt? 

Vart ser du dig själv om 5 år karriärmässigt? 

Om kvar på Din elon butik, varför?  

Om inte kvar på Din elon butik, varför? 

Vad anser du är de positiva med att arbeta på Din elon butik? 

Vad anser du är de negativa med att arbeta på Din elon butik? 

Hur var det att komma in i arbetet när du började? 

 

Motivation i arbetet 

Vad är viktigt för dig gällande feedback i ditt arbete? 

Vad tycker du är viktigt på en arbetsplats? 

Tycker du att Din elon butik uppfyller detta? 

Vad får dig att vilja jobba kvar på Din elon butik? 

Finns de något som du skulle vilja förändra eller tillämpa hos Din elon butik som skulle 

motivera dig mer till din anställning? 

Vad skulle påverka dig att lämna Din elon butik? 

Vad anser du är en bra form av motivation? 

Vad anser du kan motivera dig? 

Vad är dina åsikter kring monetär motivation i form av exempelvis bonus? 

 

Övrigt 

Har du upplevt att de skett några förändringar inom företaget de senaste åren? 

Har du något som du vill tillägga? Något som du känner inte tagits upp under intervjun? 

Eller något som du vill tillägga till någon av föregående frågor? 

 

 


