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Sammanfattning 
 
Studien syfte har varit att undersöka hur säljarna hanterar sitt arbete i en reglerad 
arbetsmiljö och vilka metoder de använder för att hantera sin psykosociala 
arbetsmiljö. För att besvara studiens syfte har vi formulerat två frågeställningar; Hur 
beskriver säljarna sin relation till företaget och dess kultur? och Vilka metoder 
använder säljarna för att hantera sin psykosociala arbetsmiljö? Vi har använt oss av 
kvalitativa semistrukturerade intervjuer och intervjuat sex säljare inom ett av Sveriges 
största klädföretag. Det teoretiska ramverk som studien bygger på är Sigvard 
Rubenowitz teori om psykosocial arbetsmiljö och Aaron Antonovskys teori om ett 
salutogent sätt att se på hälsa.  
 
Resultatet visa att säljarna upplever att de arbetar under hög arbetsbelastning med låg 
grad av egenkontroll i arbetet och får anpassa sig efter företagets strukturella villkor. 
Resultatet visar också att det finns begränsade möjligheter för säljarna att uppleva 
stimulans från arbetet. För att hantera den reglerade arbetsmiljön använder säljarna 
olika metoder. De metoder som framkommer i resultatet är acceptans, uppskattning 
och feedback samt värdet av goda arbetsrelationer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: psykosocial arbetsmiljö, reglerade arbetsförhållanden, stress, säljare 
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Abstract 
 
The purpose of this study was to investigate how sales advisors manage their work in 
a regulated workenvironment and what methods they use to manage their 
psychosocial workenvironment. We formulated two questions to answer the study's 
purpose; How do the sales advisors describe their relationship to the company and its 
culture? and What methods do the sales advisors use to manage their psychosocial 
workenvironment? We have used qualitative semi-structured interviews and 
interviewed six sales advisors in one of Sweden's largest clothing companies. The 
theoretical framework of the study is based on Sigvard Rubenowitz theory of 
psychosocial workenvironment and Aaron Antonovsky's theory about a salutogenic 
way to look at health.  
 
The results showed that sales advisors feel that they are working under heavy 
workload with a low degree of self-control at work and must adapt to the company's 
structural conditions. The results also show that there are limited opportunities for the 
sales advisors to experience stimulation of work. To manage the controlled 
workingenvironment the sales advisors use methods. The methods that emerge in the 
result is acceptance, appreciation and feedback and the value of good working 
relationships. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key words: psychosocial workenvironment, regulated working conditions, stress, sales 
advisors  
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Förord  
 
Vi vill rikta ett stort tack till de personer som gjort studiens genomförande möjligt.  
 
Tack till alla respondenter som deltagit och delat med sig av sina personliga tankar 
och upplevelser.  
 
Tack till vår handledare på Uppsala Universitet, Joacim Andersson, som under hela 
studiens arbete kommit med bra idéer och nya tankesätt och givit oss värdefull 
återkoppling genom hela processen. 
 
Studien har genomförts tillsammans och bygger på vår gemensamma tolkning.   
 

Uppsala den 22 Maj 2016  
 
Sara Gustavsson och Sofia Viredius 
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1. Inledning 
 
Idag spenderar människan en stor del av sin vakna tid på arbetet. Arbetsmiljön har 
därför en avgörande roll för individers välbefinnande och trivsel både på och utanför 
arbetsplatsen (Kalliath 2012). Denna uppsats syftar till att undersöka hur säljare, i ett 
av Sveriges största klädföretag, hanterar sitt arbete i en reglerad arbetsmiljö och vilka 
metoder de använder för att hantera sin psykosociala arbetsmiljö. Det finns tydliga 
samband mellan den psykosociala arbetsmiljön och hälsa (Folkhälsomyndigheten 
2013). I den här studien kommer vi därför att ta hänsyn till säljarnas upplevda hälsa.  
 
Tidigare har den fysiska aspekten kännetecknat hälsans kvalité, men fokuset har nu 
förändrats och en bredare syn på hälsa har vuxit fram. Hälsa innefattar inte längre 
endast den fysiska aspekten utan innehåller numera också människans psykiska 
upplevelse (Hansson 2004). Den sociala- och kulturella kontexten är av stor vikt för 
individens hälsa och man talar numera om att arbeta med hälsofrämjande faktorer för 
att uppnå en god hälsa (McCuaig & Quennerstedt 2016).  
 
Hur individer upplever sin hälsa ser olika ut inom olika yrkesgrupper men begrepp 
som utbrändhet och psykisk utmattning har övergått till att bli mer förkommande 
begrepp på arbetsplatser. Forskare har olika hypoteser kring vilka bakomliggande 
faktorer som påverkar hälsan. Vissa påstår att förklaringarna finns i individernas 
förändrade livsvillkor medan andra menar att det är arbetslivet som förändrats och 
bytt riktning (Wennberg & Hane 2000). En studie av Kalliath (2012) konstaterar dock 
att många individer mår sämre nu än tidigare och att det i många fall kan kopplas till 
arbetsmiljön. En sammanställning av Arbetsmiljöverket (2011) visar att cirka var 
fjärde svensk arbetstagare beskriver att de någon gång upplevt besvär som är 
kopplade till arbetet. Besvärens karaktär varierar och innefattar bland annat 
kroppsliga besvär men också besvär av psykisk form såsom dåliga arbetsrelationer 
och stress på arbetsplatsen. Det här är en problematik som kan göra det svårt för 
arbetsgivare. Svårigheten ligger i att upplevelsen av hälsa och arbetsmiljö är subjektiv 
och upplevs på olika sätt av olika individer (Arbetsmiljöinspektionen 2000).  
 
Psykosocial arbetsmiljö är ett högaktuellt begrepp i dagens samhällsdebatt och 
identifieras som arbetsmiljöns viktigaste område (Abrahamsson & Johansson 2013). 
Individens psykosociala arbetsmiljö påverkas bland annat av individens 
arbetsuppgifter och arbetsförhållanden. Dessa kan vara mer eller mindre kontrollerade 
och reglerade av organisationen men någon form av styrning och kontroll är 
förekommande i alla organisationer. Dessa tar sig dock uttryck på olika sätt, att 
standardisera arbetsprocessen är ett exempel (Börnfelt 2011).  
 
Vår studie bygger på intervjuer med säljare inom ett av Sveriges största klädföretag. 
Företaget kännetecknas av internrekrytering och uppmanar till intern karriär. 
Säljarnas arbetsuppgifter är reglerade och deras främsta arbetsuppgifter är att stå i 
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kassan, hantera provrummen, städa i butiken samt att hjälpa kunder. Samtidigt präglas 
säljarnas arbetsmiljö av ett högt tempo med press från både kunder och butiksledning. 
I och med detta är vi intresserade av att undersöka säljarnas relation till företaget och 
dess kultur samt vilka metoder som säljarna använder för att hantera sin psykosociala 
arbetsmiljö.  
 
Denna studie faller under det arbetslivspedagogiska området och handlar om hur 
individen går till väga för att hantera sin psykosociala arbetsmiljö. Vi kommer att 
beröra metoder gällande sättet att hantera en reglerad arbetsmiljö.  
 

1.1 Syfte  
	  
Syftet är att undersöka hur säljarna hanterar sitt arbete i en reglerad arbetsmiljö och 
vilka metoder de använder för att hantera sin psykosociala arbetsmiljö. Detta syfte 
specificeras i följande frågeställningar: 
 

1.2 Frågeställningar 
	  

• Hur beskriver säljarna sin relation till företaget och dess kultur? 
• Vilka metoder använder säljarna för att hantera sin psykosociala arbetsmiljö? 
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2. Tidigare forskning 
 
I det här avsnittet redovisas ett urval av tidigare publicerad forskning som har 
kopplingar till studiens undersökningsområde. Vi kommer att beröra olika sätt att se 
på hälsa, den psykosociala arbetsmiljöns framväxt och utveckling samt 
organisationers styrning och kontroll över sina anställda. Avslutningsvis 
sammanfattas den tidigare forskningen. 
 

2.1 Sökprocessen av tidigare forskning  
 
Vi har fördjupat oss inom tidigare publicerad forskning som länkas till begreppet 
psykosocial arbetsmiljö. Relativt snabbt blev vi införstådda med att begreppet har en 
bred innebörd som vidrör fler närliggande begrepp. Begrepp som ansågs relevanta var 
arbetsmiljö, psykosocial, hälsa och stress. Genom databaserna LIBRIS, ERIC och 
SWEPUB har tidigare forskning tydliggjorts. Sökord som; psykosocial, arbetsmiljö, 
psykosocial arbetsmiljö, hälsa, salutogen, patogen, lojalitet, styrning, kontroll, 
standardiserade arbetsuppgifter och stress har använts. Sökningen genomfördes även 
på en internationell nivå där sökord som; psychosocial, health in worklife, store work, 
working environment och employee har används. Även publicerade vetenskapliga 
artiklar, uppsatser och avhandlingars källförteckningar har verkat som en vägledande 
funktion och visat på relevant tidigare forskning. Förutom sökande i digitala databaser 
har även tryckt vetenskaplig forskning används, dessa framtogs genom Uppsala 
Universitetsbibliotek. Tidskriften “Arbetsliv & Arbetsmarknad” har bidragit 
betydande och breddat vårt synsätt. Arbetsmiljöverket och Folkhälsomyndigheten har 
också bidragit med väsentlig och tillförlitlig information. Den visar att det skett en 
förändring i individers upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön och bekräftar på 
så sätt studiens relevans och aktualitet.  
 

2.2 Ett holistiskt hälsobegrepp 
 
Människan spenderar en stor del av sin vakna tid på arbetsplatsen. Trivsel och 
arbetsmiljö har stor påverkan på individens arbetsprestation men också för känslan av 
välbefinnande och hälsa utanför arbetsplatsen (Kalliath 2012). Synen på hälsa har 
förändrats under senare år och motsvarar inte längre endast den fysiska aspekten. Idag 
innefattar begreppet hälsa mer och beskrivs som en helhet där både den psykiska och 
fysiska aspekten är närvarande (Hansson 2004). Världshälsoorganisationen (WHO) 
(2003) definierar hälsa som “ett tillstånd av fullständigt psykiskt, fysiskt och socialt 
välbefinnande och inte bara frånvaron av sjukdom”.  
 
Aaron Antonovsky (2005) anser att hälsa innebär att man har ett någorlunda friskt liv 
och att livskontrollen är människans egna nyckelfaktor. Livskontrollen består enligt 
Antonovsky av tre viktiga delar där den första innebär individens förmåga att uppfatta 
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sin livssituation. Den andra delen innebär att man kan hantera den uppfattade 
livssituationen och den tredje består av känslan att ens liv är meningsfullt. Hur man 
uppfattar och upplever detta är olika från individ till individ och skiljer mellan olika 
kulturer. Antonovsky talar alltså om ett bredare, alternativt sätt, att se på hälsa genom 
att arbeta på ett salutogent sätt (hälsofrämjande). Han menar att det inte går att tala 
om individer som antingen hälsosamma eller inte, i och med att alla individer har god 
hälsa i någon aspekt. Antonovsky menar att forskare måste börja titta på en bredare 
bild av hälsa och inte lägga lika mycket resurser på den ensidiga bilden av 
riskfaktorer kopplade till sjukdom (McCuaig & Quennerstedt 2016).  
 
I linje med Antonovskys syn på hälsa finns forskning angående långtidsfriskhet 
(definierat som låg sjuknärvaro och låg sjukfrånvaro). Dessa studier har identifierat en 
rad faktorer som visat sig vara centrala för att ha god hälsa och göra ett gott arbete. 
Studierna framhåller vikten av att skapa en balans som är förenat med hälsa. De 
centrala faktorerna är balans mellan mål och resurser, balans mellan kvalitet och 
kvantitet samt stöd från chefen (Aronsson & Lindh 2004, Aronsson & Blom 2010).  
 

2.3 Ett patogent sätt att se på hälsa 
 
I en sammanställning av Arbetsmiljöinspektionen (2000) talar man om hälsa ur ett 
patogent perspektiv. Det innebär att se på hälsa som frånvaro av sjukdom, här ligger 
fokus på sjukdomen istället för på friskheten. Tidigare arbetslivsforskning har 
identifierat en rad riskfaktorer som kan leda till ohälsa. Dessa är bland annat hög 
psykisk belastning, bristande socialt stöd, högt arbetstempo, tidspress, otydliga krav, 
bristande möjlighet till att utvecklas och göra framsteg i arbetet och brist på saknad 
kompetensen som arbetsuppgifterna kräver (Arbetsmiljöinspektionen 2000). Saknad 
av kontroll över sin arbetssituation och allt för höga krav kan också resultera i ohälsa. 
Hälsan kan dock gynnas om individen får möjlighet att vara delaktig i sitt arbete.  
 
Hur man ser på hälsa varierar inom olika yrkesgrupper men begreppen utbrändhet och 
psykisk utmattning har, som tidigare nämnt, blivit mer förekommande (Wennberg & 
Hane 2000). Många av dagens arbeten präglas av högt tempo och stress. Theorell och 
Karasek (1996) har intresserat sig för stressbegreppet och har påvisat att det finns ett 
samband mellan individens arbetssituation och risken för att drabbas av hjärt- och 
kärlsjukdomar. Yrken som innefattar litet utrymme för att fatta egna beslut och höga 
psykiska krav gör att risken för liknande sjukdomar ökar (Arbetsmiljöinspektionen 
2000). Det finns också studier som visar på ett positivt samband mellan stress i arbetet 
och depression (Grey-Stanley, Muramatsu, Heller, Hughes, Johnson & Ramirez-
Valles 2010). Vi anser att det här är intressant för oss i och med att våra respondenter 
arbetar i en stressig miljö med reglerade arbetsförhållanden och lite utrymme för eget 
beslutsfattande.  
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2.4 Ökning av hälsorelaterade problem  
 
Arbetsmiljöverket undersöker de besvär som människor upplever i samband med sitt 
arbete, vilka kroppsdelar som besväras, vad anledningen till dessa besvär är och hur 
ofta symptomen förekommer. I deras rapport ”Arbetsrelaterade besvär 2014” så 
rapporteras det att cirka var fjärde person som är arbetstagare i Sverige har upplevt 
besvär som på något sätt kan kopplas till arbetet. Besvärens karaktär kan variera, de 
kan dels handla om kroppsliga- eller psykiska besvär, till exempel dåliga relationer till 
kollegor och chefer, upplevd stress och hot. Den vanligaste orsaken till att besvären 
uppkommer konstateras vara psykiska påfrestningar eller upplevd stress. Enligt 
Folkhälsomyndigheten (2013) så tydliggörs det att hälsan skiljer mellan könen, 
storleken på företaget samt inom vilken yrkesgrupp man tillhör. Exempelvis är det 
fler kvinnor än män som upplever att de har höga krav på sin arbetsprestation, att de 
anser sig ha lågt inflytande och att upplever besvär som uppkommer i samband med 
arbetet (Folkhälsomyndigheten 2013).  
 

2.5 Arbetsmiljö 
 
Enligt Folkhälsomyndigheten (2013) så finns det tydliga samband mellan hälsa och 
den psykosociala arbetsmiljön. Individen tillbringar mycket tid på sin arbetsplats, i 
och med detta har arbetsplatsens villkor och arbetsmiljö stor påverkan på individens 
välbefinnande och hälsa (Kalliath 2012). Arbetsmiljön kan delas in i både en fysisk- 
och psykosocial aspekt. Den psykosociala arbetsmiljön innefattar de samspel som 
individen har med omgivningen och den interaktionen som individen har med 
arbetssituationen. Den innefattar också den påverkan som arbetsmiljön har på 
individen men även hur individen utvecklar och utvecklas av arbetsmiljön (Thylefors 
2008). Begreppet beskriver en helhet, det är inte endast de mänskliga relationerna 
eller en specifik del av arbetssituationen som är av psykosocial karaktär. Individen 
uppfattar arbetsmiljön personligt och tolkar det som en helhet. Därför kan det 
uppfattas som problematiskt då en specifik arbetsmiljö påverkar individer på olika sätt 
(Abrahamsson & Johansson 2013). I arbetsmiljölagen står det stiftat att alla 
arbetsplatser måste bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete, detta för att förebygga 
att arbetstagare utsätts för ohälsa och olycksfall.  Trots detta är det endast dryga 
hälften av alla svenska arbetsplatser som bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete, 
det visar Arbetsmiljöverket (2011) genom flera återkommande undersökningar.  
 

2.5.1 Framväxten av idén om psykosocial arbetsmiljö 
 
Under 1920-talet fokuserade arbetsmiljöforskningen framförallt på bullernivåer, 
ventilation och vilopausernas längd. Det var först närmare seklets mitt som intresset 
för arbetsmiljöns sociala aspekter började intressera forskarna. Rubenowitz (2004) 
menar att detta med stor sannolikhet hade att göra med den starkt uppmärksammade 
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Hawthorne-studien. Där drog man slutsatsen att arbetarna på en fabrik blev 
effektivare och fick bättre självkänsla när de uppmärksammandes och blev sedda av 
sina överordnade och forskarna. Detta blev också starten för human relations och det 
ökade intresset för de psykosociala aspekterna (Rubenowitz 2004). Begreppet 
psykosocial arbetsmiljö började växa fram med Maria Jahoda som under 1941 var 
involverad i fabriksarbetande flickor och diskuterade denna aspekt ur ett 
sociopsykologiskt perspektiv. Psykoanalytikern Erik H Eriksson myntade begreppet 
psykosocial år 1959 och 1977 fördes begreppet in i arbetsmiljölagen. Lagen lyfte nu 
fram en tidigare saknad helhetssyn på människans arbetsliv och arbetsmiljöns 
psykosociala aspekter fick en framträdande funktion (Abrahamsson & Johansson 
2013). Fram till och med 1970-talet har arbetslivsforskningen fokuserat på individers 
välbefinnande och hälsa utifrån den fysiska arbetsmiljön. Formuleringen och 
skapandet av den psykosociala arbetsmiljön framträdde under 1980-talet (Aronsson et 
al. 2012). Arbetslivets utveckling har påverkat arbetsmiljöns fokus och ändrat 
riktning. Tidigare har arbetsmiljön innehållit förebyggande synsätt som minskat 
lidande hos individer, man har nu förskjutit denna syn till att också innefatta 
friskfaktorer som främjar individerna (Hansson 2004). Det är alltså först nu, flera 
decennier senare som WHO:s formulering av begreppet “hälsa” fått fäste inom 
arbetslivsforskningen.  
 

2.6 Styrning och kontroll  
 
Börnfelt (2011) talar om begreppen styrning och kontroll och dess påverkan på 
organisationer. I alla organisationer förekommer någon form av styrning och kontroll 
av individerna inom den. Den kan vävas in i exempelvis organisationskulturen men i 
praktiken är styrningen och kontrollen inbyggda i verksamheten och kan uttryckas på 
flera olika sätt. Det kan bland annat yttra sig i hierarkier, arbetsbeskrivningar, regler, 
riktlinjer, mål och ledarskap (Börnfelt 2011). Forskning angående styrning visar att ju 
längre ner individen är i en organisations hierarki, desto svårare är det för individen 
att utnyttja sin kapacitet, få ta ansvar och bestämma över sina arbetsuppgifter 
(Rubenowitz 2004).  
 
Standardisering av arbetsprocessen är ett verktyg som har en styrande funktion, 
målstyrning är en annan vanlig form av styrning. Formella arbetsroller har också en 
viss styrpåverkan samt styrning från ett kundperspektiv eftersom att kunder kan ge 
direkt återkoppling till de överordnade (Börnfelt 2011). I tillägg till dessa styrmetoder 
talar Börnfelt (2011) också om normativ styrning som handlar om att påverka 
värderingar och attityder hos sina anställda. Arvidson och Axelsson (2014) talar om 
lojalitet i arbetslivssammanhang och har identifierat vad som skulle kunna ses som en 
risk med normativ styrning. Hur lojal ska man egentligen vara mot sin arbetsplats? I 
de flesta studier talar man om en frivillig lojalitet gentemot sin arbetsplats men 
Arvidson och Axelsson (2014) menar att det också finns en ofrivillig lojalitet. 
Lindquist (2011) visar i en studie hur individer utsätts för flera ofrivilliga 
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lojalitetskrav inom organisationer. Känslor av maktlöshet och vantrivsel är reaktioner 
på ett bristande arbetsengagemang som kan vara en följd av hård styrning. Detta är 
något som man inom forskning har kunnat se är vanligare hos yngre anställda, då 
dessa individer ofta har en högre anspråksnivå (Rubenowitz 2004). Det anser vi är 
relevant då de flesta redan i tidig ålder börjar sin karriär som säljare inom 
detaljhandeln. 
 

2.7 Sammanfattning av tidigare forskning 
 
Det moderna och bredare sättet att se på hälsa har fått arbetsgivare och organisationer 
att arbeta med arbetsmiljön på ett förändrat sätt, bland annat genom att arbeta med 
faktorer som främjar hälsa. Att arbeta mot en organisationskultur som lägger vikt vid 
de anställdas balans mellan arbete och privatliv, utvecklingsmöjligheter samt 
hälsofrämjande faktorer hoppas man kunna gynna både de anställda men också 
organisationens välbefinnande och prestation. Man kan också, via upprepade 
mätningar, se att arbetsmiljön i västvärldens organisationer beskrivs som sämre nu än 
tidigare år. Ett flertal studier visar att både individen och organisationer har mycket 
att vinna på genom att satsa på en god arbetsmiljö för sina anställda (Kalliath 2012). 
En bra arbetsmiljö är alltså gynnsam på både individ- och organisationsnivå. 
Arbetsmiljön har de senaste decennierna uppmärksammats mer ur den psykosociala 
aspekten och arbetsmiljön regleras nu även i den svenska lagen. Det finns dock 
svårigheter gällande bedömning av både hälsa och arbetsmiljö eftersom de båda är av 
subjektiv karaktär.  
 
Arbetsmiljön och företagets styrning av sina anställda påverkar individer på olika sätt 
och resulterar i att man tar till olika metoder för att hantera sin arbetsmiljö. För att få 
ökad kunskap om vilka metoder säljarna använder behöver vi förstå säljarnas relation 
till företaget och dess kultur. I det teoretiska avsnittet som följer introducerar vi 
Sigvard Rubenowitz teori om psykosocial arbetsmiljö samt Aaron Antonovskys teori 
om ett salutogent sätt att se på hälsa.  
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3. Teori 
 
Syftet med studien är att undersöka hur säljarna hanterar sitt arbete i en reglerad 
arbetsmiljö och vilka metoder de använder för att hantera sin psykosociala 
arbetsmiljö. I det här avsnittet redogörs studiens teoretiska ramverk. Vi har valt att 
använda Sigvard Rubenowitzs och Aaron Antonovskys teorier som på skilda sätt 
förklarar förhållandet till den psykosociala arbetsmiljön.  
 

3.1 Behovens subjektiva karaktär 
 
Rubenowitz (2004) bygger delvis sin teori på en tolkning av Abraham Maslows 
berömda behovshierarki. Vi kommer inte att använda Maslows teori som 
analysverktyg men för att förstå Rubenowitz behöver vi förstå bakgrunden till 
Maslows behovshierarki. Maslows menar att individen har ett antal behov som hen 
strävar efter att tillfredsställa, dessa bygger på subjektiva önskningar och tankar. 
Maslow talar om fysiologiska behov, trygghetsbehov, behov av tillgivenhet och 
samhörighet, behov av uppskattning, behov av maximal utveckling och behov av 
kunskap för dess egenvärde. Sättet vi gör för att tillfredsställa våra behov sker genom 
medvetna handlingar som påverkas av den sociala och kulturella kontexten vi formats 
i. När de mer grundläggande behoven är tillfredsställda så tar nya “högre” behov över. 
De lägre behoven måste vara någorlunda tillgodosedda innan de högre kan uppnås. På 
så sätt bildar de en trappa där behoven bygger på varandra. När en individ gått upp till 
en högre nivå innebär det inte att de lägre behoven försvunnit, men de är nu mindre 
betydelsefulla (Rubenowitz 2004). 
 
Individens behov är av subjektiv karaktär och formas i och med detta inom den 
sociala kontext som individen befinner sig i. Det behov som är mest väsentligt för en 
viss grupp individer är oftast det mest aktuella behovet för hela kollektivet. 
Exempelvis i ett land med brist på mat och andra nödvändigheter kommer av 
naturliga skäl majoriteten av individerna sträva efter att tillgodose sina fysiologiska 
behov. I länder, samhällen eller kollektiv med en högre levnadsstandard får istället de 
sociala behoven större utrymme och begrepp som exempelvis demokrati blir mer 
aktuella. I de sammanhang som har goda yttre förutsättningar, strävar man nu för att 
nå de ännu högre utvecklingsnivåerna. Här är kunskap och kultur en del av vardagen 
och man ställer krav på exempelvis befordringsmöjligheter och utbildningspolitik. På 
så sätt kan man se att individer i olika delar av världen värdesätter olika saker men 
givetvis kan det också skilja mycket inom länder när man ser till exempelvis olika 
samhällsklasser. Hur man värderar sin arbetsmiljö kan därför få väldigt spridda svar 
beroende på den kontext individen befinner sig i. Det här hjälper oss att förstå vad 
som i allmänhet styr och motiverar en individs beteende (Rubenowitz 2004).  
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3.1.1 Den psykosociala arbetsmiljöns viktigaste faktorer 
 
I västvärlden kan vi i regel säga att vi fått våra fysiologiska- och trygghetsbehov 
tillgodosedda. Det innebär att allt fler börjar ställda högre krav på ett meningsfullt 
arbete, bättre arbetsrelationer samt möjligheter att utvecklas inom arbetet. Detta är 
faktorer som gör det möjligt att tillgodose behoven på de högre nivåerna. När det 
kommer till arbetsmiljön innebär detta ett behov av fem faktorer som kan hjälpa 
individerna att nå de högre graderna av behovstillfredsställelse. Dessa faktorer 
identifierar Rubenowitz (2004) som de som har störst betydelse för hur individen 
upplever den psykosociala arbetsmiljön: egenkontroll i arbetet, ett positivt 
arbetsledningsklimat, stimulans från själva arbetet, god arbetsgemenskap och optimal 
arbetsbelastning. Uppnår individen de fem miljöfaktorerna så motsvarar det 
upplevelse av en god psykosocial arbetsmiljö.  
 
Att ha egenkontroll i arbetet innebär att man som individ ska ha möjlighet till att i 
viss grad själv kunna påverka och styra arbetssättet, arbetsfördelningen och 
arbetstakten. Beroende på vilken form av egenkontroll som individen upplever 
påverkar det i vilken grad hen anser att arbetssituationen är stressfylld (Schaller, 
Johansson & Rubenowitz 1992).  Ett positivt arbetsledningsklimat innebär att det, 
oavsett hierarkisk position, ska förekomma ett bra samarbetsklimat (Rubenowitz 
2004). Individens närmaste chef har som uppgift att skapa ett tillförlitelsefullt 
samarbete genom att skapa ett trivsamt klimat och goda förutsättningar för att 
individen kan engagera sig. På så sätt skapas ett öppet och fritt klimat där individerna 
vågar yttra sig i frågor som behandlar arbetet (Schaller et al. 1992). Genom att 
individen får möjlighet till att använda sina kunskaper, förutsättningar och anlag så 
resulterar det i att individen får uppleva stimulans från själva arbetet (Rubenowitz 
2004). Att arbetet innehar en omväxlande och varierande struktur motiverar 
individerna eftersom att det då utmanas och ges möjlighet till att lära sig nya saker 
(Schaller et al. 1992). För att uppleva god arbetsgemenskap krävs det att man har bra 
relation till arbetskollegor och att man upplever hög trivsel på arbetsplatsen 
(Rubenowitz 2004). Arbetets upplägg och struktur bör erbjuda möjlighet till stöd, 
hjälp, samvaro och kontakt med kollegorna. En god trivsel ökar arbetsgruppens 
möjligheter till en rak och öppen dialog och därav utan problem diskutera och lösa 
eventuella samarbetssvårigheter som kan uppstå (Schaller et al. 1992). En optimal 
arbetsbelastning syftar till att belastningen ska vara optimal både ur ett fysiskt och 
psykiskt perspektiv (Rubenowitz 2004). Belastningen ska vara av “lagom” karaktär 
och individen ska uppleva en känsla av hanterbarhet gällande de utmaningar som man 
ställs mot. Det ska inte innebära att individen upplever hög stress eller psykisk 
påfrestning. Om individen upplever eventuella känslor av trötthet eller stress ska hen 
erbjudas möjlighet till paus och avkoppling (Schaller et al. 1992). Om dessa fem 
miljöfaktorer uppnås så resulterar det i att individen upplever ett större 
arbetsengagemang och känner stor personlig tillfredsställelse i arbetet. Det har även 
påvisats att negativa faktorer som stressreaktioner och frånvaro från arbetet blir 
mindre om dessa fem miljöfaktorer uppnås (Rubenowitz 2004).  
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3.1.2 Stress i arbetslivet 
 
Stressupplevelsens intensitet styrs av i vilken grad individen upplever stimulans i 
arbetet, hur arbetet är utformat och vilka förutsättningar man har för att kunna 
kontrollera och påverka arbetets innehåll (Rubenowitz 2004). För att man som individ 
ska kunna hantera den arbetsbelastning som uppstår i arbetet så får den psykiska 
innebörden inte bli för ansträngande. “Stress uppstår när vi ställs inför utmaningar 
eller krav som gäller för något av betydelse för oss, och vi ägnas inför vår förmåga att 
klara av dem” (Rubenowitz 2004, s. 225). Hur man upplever stress är individuellt och 
uppstår när individen upplever att den inte kan behärska de utmaningar eller 
arbetsuppgifter som den ställs emot eller när arbetsbelastningen blir allt för 
ansträngande. Psykosomatiska reaktioner i både psykisk och fysisk form utlöses när 
individen upplever stress. Stress som pågår under en längre period kan påverka 
individens hälsa och leda till sjukdomar som hjärt- och kärlbesvär, mag- och 
tarmbesvär, muskelvärk, sömnsvårigheter och migrän. Däremot kan en viss grad av 
stress verka på ett positivt sätt. Den optimala stressnivån kan öka välbefinnandet och 
förbättra prestationerna och kan därför ses som väsentlig (Rubenowitz 2004).  
 

3.1.3 Hindrad behovstillfredsställelse 

 
En effekt av en dålig arbetsmiljö kan vara alienation som innebär en känsla av 
maktlöshet och brist på tillhörighet. Detta leder till att man försöker nå 
behovstillfredsställelse på fritiden istället, på så sätt bli arbetet ett indirekt sätt att nå 
behovstillfredsställelse. Individen behöver exempelvis lön och andra förmåner som 
arbetet ger för att kunna finansiera behovstillfredsställelsen på fritiden. På så sätt kan 
en del individer acceptera ett enformigt och oengagerande arbete. Detta är dock inte 
optimalt med tanke på hur mycket tid individen spenderar på sin arbetsplats. Det finns 
en risk att individen inte kan nå de högre graderna av behovstillfredsställelse ens på 
fritiden om arbetsmiljön inte är bra. Otillfredsställelse kan också resultera i andra 
negativa effekter exempelvis låg produktivitet, låg arbetsmotivation, hög korttids- och 
långtidsfrånvaro. Fördelaktigt vid undersökandet av den psykosociala arbetsmiljön är 
att även undersöka individernas upplevelser av den fysiska arbetsmiljön. Genom att 
komplettera med den fysiska arbetsmiljön så kan man urskilja vad som faktiskt är av 
fysisk- eller psykisk karaktär (Rubenowitz 2004).  
 
Människan har en drivkraft att tillfredsställa sina behov. I de vanligaste fallen 
anpassar individen sina behov efter de yttre förutsättningar som finns. Individen målar 
upp sitt mål och finner vägar för att nå det men det finns alltid hinder på vägen. Dessa 
hinder kan vara av olika svårighetsgrad och påverka individen på olika sätt. 
Frustration är känsloupplevelsen som individen upplever i samband med hindren 
längs vägen. Det finns olika sätt att agera i frustation, det mest primitiva är att agera 
aggressivt för att undanröja hindret för att nå målet. Individen brukar med tiden lära 
sig att reagera på frustationen på ett mer moget sätt och kan i och med detta hitta 
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andra vägar för att nå målet eller genom att söka efter liknande mål. Om hindret är 
överkomligt beskrivs frustationen vara av ringa grad. Vid måttlig frustation kan 
individen nå en indirekt tillfredsställelse genom anpassningsmekanismer. Dessa är 
kompensation, rationalisering, identifiering, projektion, regression, förskjutning, 
sublimering, flykt och förträngning. Vid ett icke överkomligt hinder kan också 
intensiv frustation uppkomma vilket kan leda till psykoneuros (Rubenowitz 2004). 
Det här en modell som hjälper oss att förklara varför individer upplever den 
psykosociala arbetsmiljön på olika sätt. Men för att kunna förstå individers olika 
metoder för att hantera sin psykosociala arbetsmiljö behöver vi också förstå hur 
människors hälsa påverkar arbetsmiljön. Här tar vi hjälp av Aaron Antonovsky och 
det salutogenetiska synsättet på hälsa. De två teorierna kompletterar varandra då 
Rubenowitz ger oss verktyg för att förstå vad som krävs för att kunna tala om en god 
psykosocial arbetsmiljö. Antonovsky bidrar med möjligheten att se hur individernas 
arbetssituation påverkar dem i ett större perspektiv och ger oss på så sätt en 
helhetsbild.  
 

3.2 Ett salutogent synsätt på hälsa 
 
I sin bok “Hälsans mysterium” uttrycker Antonovsky att individens tillvaro är fylld av 
stressorer (2005). Med stressorer menar han allt i livet som stressar en individ. Han 
belyser de faktum att det flesta individer överlever och kan hantera situationer som 
innehåller stressorer och hög stressbelastning. Men det finns även former av stress 
som har direkt inverkan på individens hälsa och det är detta som det salutogena 
synsättet vill finna lösningen på. Antonovsky beskriver synsättet och menar att större 
delen av befolkningen någon gång innehar ett sjukligt tillstånd. Det sjukliga tillståndet 
definierar han som ett patologiskt tillstånd, som innehåller ett förklarande synsätt 
gällande varför sjukdom uppstår. Det salutogenetiska synsättet inriktar sig på hälsans 
ursprung och försöker förstå varför människor hamnar i kategorin hälsa och inte 
ohälsa (Antonovsky 2005).  
 
Alla individer utsätts för ett antal påfrestningar under livet, vissa små och andra mer 
långvariga och svåra. Dessa kan vara av fysisk-, psykisk- eller social karaktär. 
Påfrestningarna gör många individer sjuka men vissa personer som utsätts för samma 
påfrestningar förblir friska och kan till och med utvecklas av dessa motsättningar 
(Antonovsky 2005). Svaret på varför det är så handlar till viss del om individers olika 
motståndskraft, som förklaras av arv och miljö, men Antonovsky (2005) pratar också 
om att lära sig hantera med- och motgångar. Han förklarar det som att inte bygga 
broar och staket för att individer inte ska ramla i vattnet istället ska man lära dem att 
simma. Individer måste göra sin tillvaro begriplig, hanterlig, och meningsfull. På så 
sätt skapas en sammanhängande tillvaro som främjar hälsa. Tillsammans bildar dessa 
tre komponenter begreppet KASAM som definieras som “känslan av sammanhang”. 
Begreppet kan anta både låga och höga värden. Har man en hög KASAM så 
motsvarar de höga värden på komponenterna som begreppet består av och tvärt emot 
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vid låg KASAM. Komponenten begriplighet innebär att individen innehar hög 
begriplighetskänsla och anser sig ha bra förväntningsförmåga. I dessa fall kan 
individen förutsäga framtida händelser och upplever dessa som ordnade och 
strukturerade. Begreppet har ingen koppling till önskvärdhet utan berör individernas 
möjlighet att begripliggöra, hantera och ordna situationer som upplevs överraskande. 
Den andra komponenten hanterbarhet bestämmer i vilken grad individen anser sig ha 
möjligheter och resurser för att hantera situationer som hen ställs emot. Dessa resurser 
kan upplevas genom andra personer som man litar på eller genom att man upplever 
egen kontroll. Den tredje komponenten i KASAM är meningsfullhet och innebär i 
vilken grad som individen upplever motivation. Meningsfullheten kännetecknas också 
av de delar i livet som individen anser är betydelsefulla och som de lägger stort 
känslomässigt engagemang i. Som Antonovsky nämner gällande begreppet 
meningsfullhet, “livet har en känslomässig innebörd” (Antonovsky 2005 s. 46). 
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4. Metod 
 
I metodavsnittet redogörs för forskningsprocessens tillvägagångssätt. Till att börja 
med beskrivs metodansats följt av datainsamlingsmetod, urval, utformning av 
intervjuguide, genomförandet av intervjuerna, presentation av respondenterna och 
tematisk analys. Metodavsnittet innehåller också hur studiens förhållit sig till 
vetenskapsrådets forskningsetiska principer, ett resonemang kring studiens 
kvalitetskriterium och metoddiskussion.  
 

4.1 Metodansats 
 
Den här uppsatsen utgår från ett deduktivt perspektiv då den har sin utgångspunkt i 
tidigare erkända teorier (Bryman 2011). Vi har använt oss av Rubenowitz och 
Antonovskys teorier för att förstå och analysera våra intervjuer och resultat. Vi har 
valt att förhålla oss till Ahrne och Svenssons (2015) rekommendation att studien syfte 
och frågeställningar ska styra valet av metod. Då studiens syfte är att undersöka hur 
säljarna hanterar sitt arbete i en reglerad arbetsmiljö och vilka metoder de använder 
för att hantera sin psykosociala arbetsmiljö så ansåg vi att en kvalitativ metod är det 
mest passande tillvägagångsättet. Genom att använda sig av en kvalitativ metod så ges 
möjlighet till att få fördjupad kunskap kring det som ska undersökas. På så sätt 
undersöker man på djupet vad meningen bakom ett specifikt beteende innehåller. Den 
kvalitativa metoden gör det möjligt att lyfta fram respondenternas perspektiv och får 
dem att dela med sig av betydelsefull information (Bryman 2011).  
 
En kvantitativ metodansats skulle ha inneburit en större urvalgrupp och på så sätt 
resulterat i en bredare bild av fenomenet men med den här studiens syfte så anses inte 
den typen av metod som relevant. Vi förhåller oss även kritiska till att en kvantitativ 
metodansats då det finns en risk att bilden av fenomenet begränsas och inte lyfter 
fram nyansskillnader. Den kvalitativa metoden har också brister gällande dess 
subjektivitet, transparens och svårigheter med generaliseringar (Bryman 2011). Dock 
känner vi till dessa svårigheter och diskuterar dessa eventuella effekter i 
metoddiskussionen. Vi valde en kvalitativ metod då vi vill skaffa oss djupare 
kunskaper och förstå de subjektiva förhållningssätten genom säljarnas känslor och 
upplevelser (Ahrne & Svensson 2015).  
 

4.2 Datainsamlingsmetod 
 
Val av datainsamlingsmetod har fallit på kvalitativa intervjuer. Den kvalitativa 
intervjun som metod försöker förstå och beskriva centrala delar i respondentens 
livsvärld. Intervjuer syftar till att ge omfattande information och en djupgående 
inblick ifrån varje respondent. Detta är avgörande för att vi ska kunna erhålla ökad 
kunskap om säljarnas olika metoder för att hantera den psykosociala arbetsmiljön. 
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Genom användandet av intervju som metod så får vi mer nyanserade svar och ges 
möjlighet till att få information om respondenternas upplevelser och känslor (Kvale & 
Brinkmann 2014). En nackdel med intervju som metod är dock att det inte finns 
möjlighet att jämföra respondenterna emellan men det är heller inte en del av vårt 
syfte.  
 
Vi har utfört semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att vi använt oss av en 
intervjuguide i genomförandet av intervjuerna.  En semistrukturerad intervju är av 
flexibel karaktär och lämnar plats för följdfrågor. Det är fördelaktigt då det ges 
möjlighet att ändra fokus om respondenten lyfter fram något av betydelse som faller 
utanför intervjuguidens ram. Respondenten ges utrymme att tala fritt och utforma 
svaren på frågorna på sitt egna sätt. Guiden fungerar som en mall med teman som ska 
beröras men hur stort fokus varje tema får styr respondenten. Det viktigaste är att 
intervjuguidens alla teman berörs någon gång under intervjun (Bryman 2011).  
 

4.3 Urval 
 
Vår urval bestod av sex respondenter som representerar tre olika butiker i Uppsala 
och Stockholm. Då vi har tillträde och god inblick i företaget har det varit relativt lätt 
för oss att komma i kontakt med respondenter som befinner sig inom och arbetar i den 
aktuella miljön. Därför har vi med fördel använt oss av ett bekvämlighetsurval genom 
att skicka ut mail med en förfrågan till de säljare som vi känner inom företaget. I och 
med att vi använt ett icke-sannolikhetsurval finns det risk att vårt resultat kommer att 
spegla en viss grupp istället för ett fenomen (Alvehus 2013). Fördelen med den här 
typen av urval är att det är bekvämt och kräver mindre tid än vad ett sannolikhetsurval 
gör (Bryman 2011). Vi ser även det som fördelaktigt då vi är väl medvetna om vilken 
miljö som säljarna befinner sig i och är bekanta med företagets kultur. Vi besitter 
även kunskap och förståelse gällande de interna begrepp som förkommer i företaget. 
Det innebär det att vi med fördel kan formulera intervjufrågor som är direkt anpassade 
till den undersökta miljön.  
 

4.4 Utformning av intervjuguide 
 
Enligt Bryman (2011) så kännetecknas intervjuguiden vid en semistrukturerad 
intervju av en strukturerad minneslista gällande vilka frågeställningar som ska 
beröras. Man bör vid formulerandet av intervjuguiden säkerställa vad det är för 
information som behövs för att frågeställningarna ska besvaras.  Vår intervjuguide 
kan vid första anblick anats ha en mer strukturerad form på grund av sin längd. Även 
om frågorna framstår som många så har guiden använts på ett semistrukturerat sätt. 
Det innebär att vi inte har följt guiden till punkt och pricka i intervjuerna och 
dessutom använt oss av följdfrågor vid flera tillfällen. 
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Intervjuguiden har konstruerats med hjälp av studiens teoretiska ramverk samt 
studiens syfte och frågeställningar. Rubenowitz fem faktorer som påverkar individens 
upplevelse av psykosocial arbetsmiljö har skapat huvudtemana (stimulans från själva 
arbetet, arbetsledningsklimat, egenkontroll i arbetet, arbetsbelastning och 
arbetsgemenskap) i intervjuguiden. Dessa kompletterades sedan med Antonovskys 
begrepp KASAM. Komponenterna meningsfullhet och hanterbarhet passade in under 
de befintliga huvudtemana medan komponenten begriplighet upplevdes som oberörd 
och fick därför bilda ett nytt huvudtema. Förutom dessa huvudteman så inleddes 
intervjuguiden med övergripande bakgrundsfrågor. Förhoppningen vid konstruerandet 
var att intervjuguiden genom användandet av de teoretiska ramverken skulle besvarar 
studiens syfte och frågeställningar. Gällande frågekonstruktionen har vi i den mån de 
gått formulerat frågor av öppen karaktär och undvikt ledande frågor.  Enligt Bryman 
(2011) är det viktigt att frågorna inte är för specifikt formulerade då det hindrar och 
begränsar respondenterna till att svara.   
 
Enligt Bryman (2011) är det fördelaktigt att genomföra en pilotstudie innan den 
verkliga studien. Det är att föredra att genomföra pilotstudien i ett tidigt skede för att 
på så sätt få en uppfattning om intervjuguiden besvarar studiens syfte.  Vi genomförde 
vår pilotstudie på en respondent som står utanför denna studie. Det bidrog framförallt 
till omformulering av vissa frågor men även en viss omstrukturering gällande 
ordningsföljden. Det kan dock vara svårt att upptäcka specifika problem med frågorna 
i intervjustudier då det ofta kan visa sig längre fram då man genomfört flera intervjuer 
(Bryman 2011).  
 

4.5 Genomförande av intervju 
 
Vårt första steg i själva genomförandet av intervjuerna var att kontakta flertalet 
respondenter som arbetar som säljare inom företaget, detta gjorde som sagt via ett 
bekvämlighetsurval. Med hjälp av ett mail gjorde vi ett första utskick innehållande 
förfrågningar om deltagande och väntande på respons. Vi var hoppfulla inför svaren 
från respondenterna men samtidigt var deltagande ingenting som vi kunde begära 
eller med all säkerhet förvänta oss. Totalt tillfrågades tio personer och fick vi positiv 
respons från sex stycken som ville delta i studien. Därifrån gick vi vidare genom att 
bestämma tid och plats för intervjun.  
 
Enligt Kvale & Brinkmann (2014) så krävs det att intervjuaren besitter rätt kunskap 
och har förmåga att tolka och registrera informationen på ett korrekt sätt. Delvis krävs 
det kunskap gällande det aktuella undersökningsämnet men även en förmåga att 
kunna tolka och läsa av respondenterna. Några intervjuer har genomförts ansikte mot 
ansikte och andra via telefon. Vår önskan hade varit att genomföra alla intervjuer 
ansikte mot ansikte då det är en fördel eftersom att man då ges möjlighet att tolka 
respondenternas kroppsspråk och ansiktsuttryck (Kvale & Brinkman 2014). Dessvärre 
hade inte alla möjlighet till ett personligt möte och av den orsaken blev 
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telefonintervjuer lösningen. Ahrne & Svensson (2015) påpekar att en telefonintervju 
ofta kräver mer förberedelse och lämpar sig bäst då man vill samla in information 
gällande nyanser i en specifik grupp av människor. Bryman (2011) lyfter fram en av 
telefonintervjuns fördelar som rör känsliga frågor. Han menar att det kan vara lättare 
som intervjuare att ställa känsliga frågor men även lättare för respondenten att våga 
öppna sig och dela med sig av det som upplevs känsligt.  Detta är något som 
eventuellt kan ha gynnat oss att då telefonintervjuerna resulterade i mycket 
information med personlig karaktär och väl utvecklade exempel. Vi var noga med att 
låta respondenterna tala till punkt och inte avbryta. Vi har inte ställt frågorna i samma 
följd i alla intervjuer och heller inte följt intervjuguiden till punkt och pricka men 
ändå berört alla teman. Beroende på vad respondenterna lyfte fram under intervjuerna 
så har vi anpassat oss under samtalets gång och även lagt till frågor för att få 
respondenten att utveckla sina svar.  
 
För att skaffa oss djupare förståelse angående på vilket sätt säljarna hanterar sin 
arbetssituation så fokuserade vi mycket på att få dem att exemplifiera, det vill säga att 
få respondenterna att lyfta fram specifika situationer och beskrivningar som påvisade 
deras yttrande, exempelvis “Har du något exempel på när du lyft fram idéer?” (Kvale 
& Brinkmann 2014). På det sättet ökade möjligheterna för att de insamlade materialet 
skulle besvara och visa på betydande resonemang som ansågs relevanta för studien 
syfte och frågeställningar. Kvale & Brinkmann (2014)  belyser även vikten av att 
medvetet visa öppenhet för oväntade och nya fenomen som tas upp, därför 
kompletterade vi med följdfrågor då respondenterna belyste något som rörde sig 
utanför det förväntade.  
 
För att underlätta tematiseringen och tolkningen så spelades alla intervjuer in, detta 
gjorde vi efter ett godkännande från alla respondenter (Bryman 2011). Alla intervjuer 
genomfördes på platser valda av respondenterna själva, genom att välja en miljö där 
respondenten känner sig trygg och bekväm finns det större möjligheter att kunna tala 
fritt och öppet (Bryman 2011). Då vi är väl bekanta med den miljö som 
respondenterna arbetar på behövdes ingen förberedelse gällande respondenternas 
arbetsplats, denna insikt hjälpte oss också att förstå och tolka respondenternas svar på 
ett lättare sätt än för en helt oinvigd. I genomsnitt så tog intervjuerna cirka 30 minuter 
per respondent.   
 

4.6 Presentation av respondenterna 
 
Respondent 1 har arbetet på företaget i 1,5 år. Hen är 31 år gammal och arbetar i en 
medelstor butik i Uppsala. Hen har för tillfället ett vikariat på 34,5 timme i veckan 
men har innan dess arbetat extra i butiken.  
 
Respondent 2 har varit anställd sedan 5 år tillbaka. Hen är 23 år gammal och arbetar i 
den största butiken i Uppsala. Hen är tillsvidareanställd på 34,5 timmar i veckan men 
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är delvis tjänstledig på grund av studier. Därför arbetar hen för tillfället nu endast 11 
timmar i månaden.  
 
Respondent 3 är tillsvidareanställd sedan 1,5 år tillbaka och arbetar 25 timmar i 
veckan. Hen är 23 år gammal och har arbetat på företaget i sammanlagt 2 år. I början 
av anställningen tog hen på sig mycket extrajobb för att visa framfötterna, någon som 
förmodligen ledde till tillsvidareanställningen. Hen arbetar på en medelstor butik i 
Uppsala.  
 
Respondent 4 har varit anställd i snart 9 år. Hen är tillsvidareanställd och arbetar 
38,25 timmar i veckan i en medelstor butik i Stockholm.  
 
Respondent 5 har ingen fast anställning utan arbetar extra. Hen brukar arbeta cirka 16 
timmar i veckan i den största butiken i Uppsala. Hen har varit anställd i 2 år och 
arbetade under första anställningsåret även i Stockholm.  
 
Respondent 6 har arbetat på företaget i cirka 10 månader. Hen är 20 år gammal och 
arbetar cirka 20 timmar i veckan, då framförallt helg och kvällstid. Hen jobbar på en 
medelstor butik i Uppsala.  
 

4.7 Tematisk analys 
 
Som ett första steg i den tematiska analysen så transkriberades det inspelade 
materialet från intervjuerna. Bryman (2011) belyser vikten av att de som transkriberar 
intervjuerna bör ha liknande utbildning eller erfarenhet så att man undviker 
förekomsten av felaktigheter. Med fördel valde vi att genomföra transkriberingen på 
egen hand då vi båda har god inblick i företaget och har förståelse för respondenternas 
situation, termer och begrepp. Ahrne och Svensson (2015) rekommenderar att man 
ska transkribera sitt eget material eftersom att processen startar tidigt, man lär känna 
sitt material och får ökad förståelse för vilken empiri man har att arbeta med. 
 
Den tematiska analysen lägger fokus på vad det är som respondenterna säger och inte 
hur det sägs. Startpunkten för den tematiska analysen är kodningen (Bryman 2011). 
För att vi skulle få närhet till materialet så lästes materialet igenom flertalet gånger 
innan någon notering eller kodning genomfördes. Efter att vi fått en helhetsbild så 
skrev vi ut materialet och klippte isär alla citat. Sedan påbörjades kodningen och alla 
citat placerades ut i tillfälliga teman. Teman skapades genom att vi såg mönster i 
empirin, både mönster i form av likheter men också mönster som skilde sig åt med 
berörde samma fenomen. Allt efter processens gång så har vi upptäckt nya mönster 
och teman och det har under arbetets gång skett förflyttningar av citat mellan olika 
teman. Även relationen mellan huvudteman och subteman har redigerats och namnen 
har ändrats men tillslut fallit på plats. I resultatdelen redovisas en utförligare 
beskrivning av vilka huvudteman och subteman som har identifierats.  
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4.8 Forskningsetiska överväganden 
 
I genomförandet av vår studie har vi tagit hänsyn till vetenskapsrådets etiska principer 
(Vetenskapsrådet 2016). Alla säljare som tillfrågades att medverka i studien fick ett 
mail till att börja med. I brevet informerades det om studiens syfte och villkoren för 
deras deltagande. I brevet framgick det tydligt att deltagandet var helt frivilligt, att 
intervjun gick att avbryta när som helst samt att intervjuerna enbart ska användas i 
denna studie. I och med detta anser vi att vi uppfyllt samtyckes-, nyttjande- och 
informationskravet. I mailet framgick det också att svaren behandlas konfidentiellt. 
Det är enbart vi som intervjuar som vet vilken person som citeras. Vi har inte skrivit 
ner några namn utan kallar, redan i transkriberingen av intervjuerna, respondenterna 
för respondent 1, respondent 2 osv. På så sätt finns det ingen möjlighet för 
utomstående att kunna veta vem respondenten är. Namnet på företaget som vi skriver 
om nämns heller aldrig vid namn utan benämns endast som företaget. Det gör vi för 
att kunna uppfylla konfidentialitetskravet. Innan själva genomförandet av intervjun 
påminde vi dessutom våra respondenter om att intervjun kunde avbrytas när som 
helst, att man inte behövde svara på alla frågor, att deltagandet var helt frivilligt samt 
att uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt.  
 

4.9 Kvalitetskriterium 
 
Reliabilitet och validitet är omdiskuterade begrepp, bland annat menar Bryman (2011) 
att dessa begrepp eventuellt är mer lämpade för kvantitativa studier. Även Buba och 
Lincoln (1994 se Bryman 2011) påpekar detta faktum och anser att det ligger en viss 
nödvändighet i att tala om mer specifika metoder och termer vid kvalitetssäkring av 
kvalitativa studier. Detta eftersom att det inom den kvalitativa forskningen ofta inte 
finns en absolut och enda väg för att beskriva och ge en bild av den sociala 
verkligheten (Bryman 2011). Vi har därför valt att använda oss av Buba och Lincolns 
begrepp tillförlitlighet för att bedöma vår kvalitet. 
 
Tillförlitlighet är ett begrepp som bestämmer i vilken grad som studien motsvarar 
verkligheten. Begreppet består av fyra delkriterier: trovärdighet, överförbarhet, 
pålitlighet och möjligheten att styrka och konfirmera. Trovärdighetskriteriet uppnås 
då man på ett korrekt sätt följer de regler som finns gällande genomförandet av den 
här typen av studier. Den sociala verkligheten kan lyftas fram på fler sätt och 
forskaren har en viktig roll och bestämmer hur acceptabla och trovärdiga 
respondenternas beskrivningar är (Bryman 2011). Genom att intervjua flera säljare så 
ökar trovärdigheten eftersom att undersökningen baseras på fler sociala verkligheter. 
Det gör det också lättare att identifiera likheter, skillnader och variationer. För att 
uppnå trovärdighet så är det fördelaktigt att använda sig av flera respondenter så att 
fler sociala verkligheter lyfts fram. Överförbarheten berör huruvida en specifik 



	   25	  

kontext som undersöks kan visa på samma resultat i en annan situation eller kontext. 
Om studien visar på överförbarhet så kan resultaten appliceras och överföras på en 
annan miljö (Bryman 2011). I denna studie skulle god överförbarhet exempelvis 
innebära att säljare inom samma bransch med liknande företagsstruktur skulle visa på 
liknande svar. Pålitlighet anses till viss del vara reliabilitetens motsvarighet och 
innebär att man som forskare intar ett granskande synsätt och redovisar alla delar som 
ingår i forskningsprocessen.  Genom att påvisa att man som forskare har handlat i god 
tro och kan styrka sina resultat ökar graden av pålitlighet. Det ska heller inte finnas 
några personliga värderingar i resultatet för att man ska kunna närmar sig möjligheten 
till att styrka och konfirmera (Bryman 2011). I vår studie har vi, trots vår inblick i 
företaget, varit noga med att inte lägga några personliga värderingar i skapandet av 
intervjuguiden. Genom att ta hänsyn till och uppnå dessa fyra delkriterier så visar 
studien på god tillförlitlighet (Bryman 2011).  
 

4.10 Metoddiskussion 
 
Ahrne och Svensson (2015) påpekar att ett urval på sex till åtta individer ur en 
specifik grupp, ökar säkerheten för att det insamlade materialet är relativt oberoende 
av varandra. Samtidigt nämner de att ett urval på sex personer är för litet för att 
motsvara en representativ grupp. För att styrka studiens resultat hade det varit 
fördelaktigt att utöka urvalet till mellan tio och femton intervjuer. Ett större urval 
hade kunnat öka generaliserbarheten eftersom att flertalet argument och livshistorier 
skulle ha styrkt resultatet ytterligare. Även trovärdigheten hade ökat med ett större 
urval då det hade visat på större representativitet. Dessvärre begränsades urvalet i 
denna studie på grund av den begränsade tiden och omfattades därför endast av sex 
respondenter. Vi har därför dessa riktlinjer i åtanke då vi tolkar och analyserar 
resultatet. Ahrne och Svensson (2015) nämner begreppet mättnad som berör 
representativiteten i kvalitativa intervjuer. Det syftar på att man upplever en mättnad 
då liknande svar återkommer och man kan urskilja svarsmönster. I sådana situationer 
är det inte säkert att ytterligare intervjuer resulterar i någon mer information. I vår 
studie har vi upplevt en mättnad inom vissa områden. Däremot hade det varit att 
föredra att öka urvalet då syftet inte varit att se likheter eller skillnader.  
 
Vi kan se viss problematik med vårt undersökningsområde. Redan innan studien har 
vi haft stor inblick i företaget och därför eventuellt haft förutfattade meningar 
gällande hur utfallet skulle kunna se ut. Trots det så är det inblicken i företaget som 
engagerat oss och fört studien framåt i och med att vi upplever studien som viktig och 
personlig. Vi tar också hänsyn till det faktum att studiens urval genomförts genom ett 
bekvämlighetsurval. Vi ser både för- och nackdelar med att vi har en relation till 
respondenterna som intervjuats. Fördelarna grundar sig i att det ökar förtroendet och 
att respondenterna till viss del vågar öppna sig och dela med sig av sina verkliga 
tankar och åsikter. Nackdelarna infinner sig i det motsatta, att bekantskapen kan 
påverka att respondenterna inte vågar yttra sig i allt för stor grad (Bryman). Bryman 
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(2011 s. 224) beskriver social önskvärdhet som “den effekt som rör att man vill ge en 
positiv bild av sig själv” och att det därmed innebär att respondenterna svarar på 
intervjufrågorna på ett sätt som de uppfattar som önskvärt eller som gynnar dem 
själva. Vi förhåller oss kritiskt till att socialt önskvärda svar kan ha förekommit på 
grund av att en relation finns. Vi känner förtroende till våra respondenter men har valt 
att analysera svaren i förhållande till vad som upplevs relevant och möjligt.  
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5. Resultat och analys  
 
I det här avsnittet kopplas studiens syfte och frågeställningar ihop med det teoretiska 
ramverket. Vi har valt att lyfta fram både likheter och olikheter som framkommit ur 
empirin genom att publicera citat från respondenterna.  
 
Vi har identifierat två teman och sju subteman, dessa redovisas nedan: 
 

	  
 

5.1 Anpassade arbetsförhållanden 
 
I vår empiri har det framkommit att säljarna arbetar under reglerade 
arbetsförhållanden och måste anpassa sig efter den struktur som råder på företaget. 
Detta vill vi belysa i följande subteman; företagets lönsamhet, relationen till 
butiksledningen, standardiserade arbetsuppgifter samt kontrollerade arbetstider.   
 

5.1.1 Företagets lönsamhet 
 
Miljön som säljarna arbetar i är mycket stressfylld, vilket innebär att säljarna måste 
anpassa sig till hur förutsättningarna ser ut. Stressen kommer dels från kunder som 
ställer krav på butikens skick och personalens kompetens men det finns också en 
påverkan från företagets ledning. Säljarna upplever att företaget kräver ständig 
förbättring gällande ekonomisk lönsamhet och lönsamhetskraven påverkar säljarnas 
möjligheter att hantera sin arbetssituation.  
 
Respondent 3 berättar att hen upplever stress i arbetet vilket gör det svårt att hantera 
arbetsuppgifterna på ett önskvärt sätt.  
 

Det är både för få som jobbar och för lite tid, hade de gett oss tillräckligt med tid hade vi 
kanske inte behövt känna stressen men det blir ett stressmoment i och med att man kämpar 
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mot timmarna hela tiden. Allt är så pengastyrt så jag känner att pengar är inte allt i världen 
men det är mycket så i butiksbranschen. [Respondent 3] 

 
Citatet ovan visar hur företagets lönsamhetsmål bidrar till en upplevd stress hos 
säljarna. Det innebär att säljarna måste anpassa sig efter de strukturella villkoren som 
råder. Känslan av stress uppkommer när arbetssituationen inte längre kan beskrivas 
som hanterbar. För att individen ska uppleva en god psykosocial arbetsmiljö ska 
arbetsbelastningen vara optimal både ur ett psykiskt och fysiskt perspektiv. I vår 
empiri har vi identifierat stress som en faktor som påverkar arbetets utförande och 
hanterbarhet.  
 
Respondent 5 upplever att företagets lönsamhetsmål påverkar sättet att hantera 
arbetsuppgifterna, då arbetsbelastningen upplevs som påfrestande. Hen beskriver även 
att kundservice är en arbetsuppgift som tar mycket tid och något som bidrar till att de 
andra arbetsuppgifterna blir lidande. Det resulterar i en ökad stress och förmågan att 
hantera arbetsuppgifterna påverkas. 
 

Alla butiker lever med en ständig press att sälja för så mycket som möjligt för så lite 
arbetstimmar som möjligt, det gör att butiken blir lönsam. Stressen kommer uppifrån men 
också från kunder i och med att det alltid är mycket folk som handlar. Du ska hålla butiken i 
fint skick, sälja för så mycket som möjligt och samtidigt vara så lite personal som möjligt och 
det är en svår ekvation. Mycket vill ha mer, pressen kommer uppifrån. [Respondent 5] 

 
Citatet ovan visar på att man som säljare har begränsad möjlighet och resurser för att 
hantera det krav som hen ställ emot i sin arbetssituation. De strukturella villkoren 
gällande arbetstimmar och behovet av personal är något som säljarna måste anpassa 
sig till och inte har någon möjlighet att påverka. Det här är något som tyder på låg 
grad av egenkontroll i arbetet, i och med den begränsade möjligheten att själv kunna 
påverka arbetssättet, arbetsfördelningen och arbetstakten.  
 
Respondent 4 beskriver att företaget styr arbetet i relation till säsong på ett sätt som de 
anställda upplever som belastande. Trots att försäljningen minskar under vissa 
säsonger är arbetsbelastning densamma för säljarna. Det har sin förklaring i att 
företaget passar på att dra ner på personal under de perioderna. Här kan säljarna 
svårligen påverka de strukturella villkoren. 
 

Det är ständigt nya kampanjer att följa upp och ny försäljning att hänsyn till. Att få slappna av 
och känna sig nöjd efter en tung period, det finns inte. Det lugnar ner ju ner sig i januari-
februari men då vill ju ledningen spara in på timmar. Man släpper gärna iväg folk på semester 
då, så då är man ju färre personal i butiken, så det blir ju ändå samma belastning för dom som 
jobbar. För det slutar ju aldrig komma varor och försäljningen stannar ju inte av. Man får 
aldrig chans till den där återhämtningen. [Respondent 4] 

 
Arbetsbelastningen upplevs som svårhanterlig och får negativa effekter på 
arbetsmiljön och säljarnas hälsa. Säljarna upplever liten möjlighet till återhämtning 
och möjlighet att återta fokus på de tidigare bortprioriterade arbetsuppgifterna. Rent 
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systemmässigt innebär detta att individen måste försöka anpassa sig efter företagets 
struktur. Vilka metoder säljarna använder sig av för att hantera denna reglering 
återkommer vi till i nästkommande tema.   
 

5.1.2 Relationen till butiksledningen 
 
Säljarnas berättelse ger en bild av att oavsett hierarkisk position så har företaget ett 
klimat som uppmuntrar till dialog. Dock har ett stort företag som detta inte möjlighet 
att tillgodose allas förslag då vägen från säljare till beslutfattande är lång. Som säljare 
ges man möjlighet att lyfta fram förslag till butiksledningen men även 
butiksledningen måste anpassa sig efter företagets strukturella villkor. Det finns 
däremot möjlighet att göra vissa justeringar i de enskilda butikerna, något som 
säljarna har möjlighet att vara med och påverka.  
 
Respondent 2 berättar att hen kan lyfta fram förslag till sin närmsta chef men upplever 
att det är svårt att få till en mer omfattande förändring.  
 

Jag känner att om man har nått förslag så kan man alltid komma med det. Men sen är det väl 
inte så många gånger som det lyfts fram. Man kan ju vara på en högre nivå och påverka men 
vi som säljare på golvet har ju inte så mycket att säga till om. [Respondent 2] 

 
Citatet visar att det som säljare är svårt att nå fram till de beslutsfattande och på så sätt 
påverka arbetssituationen i en större utsträckning. Säljarna är det längsta steget i 
företagshierarkin men upplever att desto högre upp man kommer desto större blir 
möjligheterna att påverka. 
 
Respondent 4 beskriver en bra relation till sin närmsta chef och upplever att chefen 
öppnar upp för nya idéer som kan appliceras i den enskilda butiken. Hen påpekar 
dock att chefen är begränsad i sin möjlighet till beslutfattande då denne måste anpassa 
sig till företagets struktur.   
 

Jag kan absolut föra fram åsikter men det är inte alltid de kan göra något åt det. Om jag 
tillexempel tycker att jag har för lite lön eller för få arbetstimmar så är det utanför deras 
kontroll. Men om jag tillexempel berättar att jag vill utvecklas till en viss roll så tycker jag att 
de lyssnar. Eller om man tillexempel kommer med bra idéer om säljargument. [Respondent 4]  

 
Här ser vi att säljaren vågar lyfta fram frågor och engagera sig. Det är ett tecken på ett 
gott arbetsledningsklimat, något som i sig bidrar till en bra psykosocial arbetsmiljö. 
Citatet visar också att det finns ett bra samarbete mellan säljare och butiksledning och 
att chefen har lyckats skapa ett tillitsfullt och öppet klimat. Däremot begränsas 
butiksledningen av företagets struktur och har inte alltid möjlighet att fatta beslut som 
rör säljarnas arbetsvillkor. 
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Respondent 5 berättar att butikschefen och butiksledning öppnar upp för dialog på 
morgonsamlingarna. Där får säljarna möjlighet att komma till tals. Hen upplever 
också en god kontakt och närhet till butikschefen, vilket gör att det ligger nära till 
hands att kunna lyfta frågor och idéer.  
 

Ja om man vill engagera sig och vill ställa frågor så kan man gå till cheferna. Jag tycker vi har 
bra kontakt med cheferna och i och med att det inte är så stort så stöter man på de hela tiden. 
Tack vare morgonsamlingarna så får man även där ta upp saker om man vill. [Respondent 5] 

 
Citatet visar på att ett gott arbetsledningsklimat förekommer eftersom att säljaren 
vågar engagera sig och yttra sig i frågor som behandlar arbetet.  
 

5.1.3 Standardiserade arbetsuppgifter 
 
Arbetets upplägg är styrt och respondenterna beskriver att de har lite utrymme att 
påverka sin arbetssituation. De standardiserade arbetsuppgifterna, ofta motiverade av 
att göra verksamheten lönsam, innebär specifika villkor för säljarna som upplever en 
låg grad av egenkontroll. Respondent 4 beskriver att hen ibland kan påverka sina 
arbetsuppgifter om argumentationen ligger i linje med verksamhetens 
lönsamhetslogik. 
 

I det dagliga jobbet styrs du mycket. Jag har ingen kontroll över mitt schema. Det är bestämt 
vilken timme jag ska ha kassa och vilken timme jag ska ha proven. Jag kan såklart tycka till 
om det och har man nått vettigt argument så kanske det går. Tillexempel om jag kan hävda att 
jeansen säljer väldigt bra under den här perioden och att det just nu är väldigt stökigt där så 
kanske jag kan få städa jeansen istället för att ta kassan en viss timme. [Respondent 4] 

 
Citatet visar att säljaren till viss del kan påverka sina arbetsuppgifter, men bara inom 
måttet för den egna arbetsbeskrivningen. Det ges inte möjligheter att påverka 
arbetsuppgifterna i ett större perspektiv. Bristen på möjligheten att kunna påverka sina 
arbetsuppgifter och arbetssätt är något som tyder på låg grad av egenkontroll i arbetet 
och påverkar den upplevda psykosociala arbetsmiljön på ett negativt sätt. Avsaknaden 
av egenkontroll i arbetet påverkar också känslan av hanterbarhet, något som i sig får 
negativa följder på individens hälsa.   
 
Även respondent 3 berättar om att säljarna, i sina vardagliga arbetsuppgifter, behöver 
anpassa sig efter företaget struktur. Hen beskriver en arbetsuppgift som kräver 
anpassning till företagets riktlinjer.   
 

Det ju det som är mindre bra. Det är ju att man är tvungen att titta i boken hela tiden. Man blir 
styrd. Även om man har kommit på en vettig idé så får man inte riktigt ha den för att allt är 
tvunget att gå efter boken. [Respondent 3] 

 
“Boken” som respondent 3 lyfter fram gäller alla företagets butiker för att göra dessa 
enhetliga. Det är viktigt att man följer bokens anvisningar då den är utarbetad för att 
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alla butiker ska ge samma intryck och helhetsbild till sina kunder. För att känna 
stimulans från själva arbetet krävs möjlighet att använda sina kunskaper. Här ser vi ett 
exempel på frånvaro av stimulerande arbetsuppgifter. Säljarna upplever det som svårt 
att använda sina förutsättningar och kunskaper utan måste anpassa sig efter företagets 
riktlinjer.  
 
Respondent 1 berättar att hen till en början lärde sig mycket, såsom hur kassan 
fungerade och hur man på ett effektivt sätt strukturerar upp kläderna i provrummet. 
Men efter att ha arbetet en längre period kommer en gräns för hur mycket som kan 
läras och utvecklas.  
 

Jag står i kassan och tar betalt av kunder och sen är jag inne i provrummet och hänger in och 
fixar till kläder och springer ut med de. Städar, viker, pratar med kunder och försöker hjälpa 
de, det är väl det man gör. Det är väl så varierat som det kan vara eller liksom det är ju tre 
olika arbetsuppgifter så kanske inte det är så varierande egentligen men det är ju det man gör. 
Nu när man har jobbat ett tag så får man ju göra lite andra saker som man inte fick göra i 
början. Men sen kommer man väl till en gräns där man inte utvecklas allt för mycket. 
[Respondent 1] 

 
Citatet är ett exempel på hur säljarna känner sig låsta i sina arbetsroller och inte längre 
har möjlighet att utmanas och lära sig nya saker. Avsaknad av omväxling och 
variation i arbetsuppgifterna kan göra individerna omotiverade och begränsar dem till 
att lära sig nya saker. Det standardiserade arbetsuppgifterna tyder på en låg grad av 
stimulans från arbetet något som i sig leder till en försämrad psykosocial arbetsmiljö 
för säljarna.  
 

5.1.4 Kontrollerade arbetstider 
 
Säljarna har varierade arbetstider och arbetar både tidig morgon och sena kvällar. Alla 
säljare har ett eget veckoschema som visar arbetstiderna per dag men det finns också 
timscheman. Timschemat talar om vilken arbetsuppgift som säljaren ska utföra varje 
timme under sitt arbetspass. Även rastmåtten regleras och vilken timme säljaren ska 
ha lunch finns utplacerat på timschemat. Respondent 4 berättar hur schemat anpassas 
efter butikens behov och hur det påverkar säljarna.  
 

Det är svårt i och med att det är så himla oregelbundna tider. Sömnen blir dålig, ena dagen ska 
du upp 7 och andra dagen börjar du 12 och då kan du gå upp 11. Ibland är de dagarna ju efter 
varandra. Det värsta är när man jobbar kväll en dag och öppning dagen efter… Rasten är ju på 
schemat också. Om jag börjar 8 eller 9 så kan det ju hända att man får gå på lunch 11 eller 12, 
då är man ju inte hungrig än men det passar butiken bäst. [Respondent 4] 

   
Bristen på möjlighet att styra över arbetsfördelning är ett tecken på liten grad av 
egenkontroll i arbetet. Citatet visar på att schemats form ligger utanför säljarnas 
kontroll, en sen jobbkväll kan följas av en tidig jobbmorgon. Även här 
uppmärksammar vi att säljarna måste anpassa sig till företaget strukturella villkor.   



	   32	  

Respondent 1 beskriver också hur schemat läggs för att stämma överens med butikens 
behov. Hen berättar dessutom att de oregelbundna tiderna får effekter på 
dygnsrytmen. 
 

Jag är ofta hungrig innan min rast, men det är inte så att man går iväg och äter en halvtimme 
tidigare då. Då väntar man tills tiden man ska gå… sen har man en kvart och då hinner man 
fika men då vill man ju egentligen äta middag, så den äter jag när jag kommer hem istället. Å 
det kanske inte är så bra att äta middag vid nio-snåret när man egentligen ska gå och lägga sig. 
[Respondent 1] 
 

I säljarnas scheman syns brist på egenkontroll i och med den begränsade möjlighet att 
styra över sitt eget schema. Graden av egenkontroll påverkar också i vilken 
utsträckning säljarna upplever arbetssituationen som stressfylld. Eftersom att säljarna 
till viss grad saknar möjligheter till att kontrollera arbetssituationen så ökar graden av 
stress något som påverkar hur de upplever den psykosociala arbetsmiljön.  
 
Respondent 3 berättar att bristen på möjlighet att styra över sitt eget schema och 
arbetstid har fått effekter i privatlivet. Hen har begränsad möjlighet att umgås med 
familj och vänner på helger då de flesta andra är lediga och det har gett följder i de 
privata relationerna. 
 

Det påverkar mig. Familjen bor 6-7 mil härifrån och om man ska hem på födelsedagar å så, 
jag missar massa. Alla frågar alltid var jag är ”hon jobbar...” Man tappar vänner, man kanske 
har dom kvar men dom hör inte av sig. [Respondent 3] 

 
Citatet ovan bekräftar säljarnas låga grad av egenkontroll gällande schema och 
arbetstider och visar hur säljarna måste anpassa sig efter den rådande strukturen.   
 
Respondent 5 beskriver också att arbetet påverkar privatlivet och anser att jobbet tar 
överhand. Hen beskriver motvilja att gå till jobbet i och med schemats utformning.  
 

Vore nice att kunna gå iväg och äta lunch men det hinner man inte… Det som kan bli jobbigt 
är då man får sin lunch klockan 11 eller klockan 12. Då ska man sen jobba i 7 timmar med en 
kvarts rast. Man blir helt slut… Tycker det är för långa dagar, därför känns det ofta jobbigt att 
gå till jobbet. Efter jobbet är man alltid trött och hinner inte med mycket annat. Speciellt 
eftersom att vi jobbar 10 till halv 8. Hela dagen försvinner. Man blir trött och hinner inte med 
att göra annat. Jobbet tar över. [Respondent 5] 
 

Här kan vi se exempel på brist på egenkontroll i arbetet och vad det får för effekter 
även utanför arbetet. Respondent 5 upplever det jobbigt att gå till arbetet något som vi 
tolkar som bristande meningsfullhet i arbetet och avsaknad av motivation. 
Meningsfullhet är en komponent i KASAM och när graden av meningsfullhet minskar 
så minkar även värdet av KASAM som ger negativa effekter på säljarens hälsa. Vi 
kan också se en koppling till att arbetsbelastningen inte upplevs som optimal då 
fysiska och psykiska påfrestningar påverkar hanterbarheten.  
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5.2 Hanteringsmetoder 
 
Den styrning som företaget har över säljarnas arbetssituation påverkar den 
psykosociala arbetsmiljön och innebär att säljarna måste anpassa sig efter företagets 
strukturella villkor. Det innebär också att säljarna behöver hitta metoder för att göra 
sin arbetssituation begriplig, meningsfull och hanterbar. Vi har identifierat acceptans, 
uppskattning och feedback och värdet av goda arbetsrelationer som metoder för att 
hantera detta. 
 

5.2.1 Acceptans  
 
Stress och hög arbetsbelastning är en del av säljarnas vardagliga arbete. Vi har 
identifierat acceptans som en metod för att hantera den psykosociala arbetsmiljön. 
Respondent 5 uttrycker att det handlar om att acceptera sin arbetssituation och att man 
inte kan prestera mer än sitt bästa. 
 

Man har lärt sig att om de är för mycket att göra eller lång kö i kassan så får det vara det. Vi är 
ofta underbemannade, så man har fått lära sig det. Det som i så fall är mest stressande är om 
det blir kaos i proven, men samma sak gäller där, man kan inte göra mer än sitt bästa. 
[Respondent 5] 

 
Genom att acceptera sin arbetsbelastning och bestämma sig för vad som är rimligt att 
hinna med så ökar graden av egenkontroll. När säljarna kan använda sig av den här 
metoden så ökar också känslan av hanterbarhet i arbetet. Säljarna accepterar 
situationen och gör det bästa de kan för att hantera den.  
 
Respondent 4 menar också att man måste acceptera arbetssituationen och lära sig att 
prioritera de arbetsuppgifter som faktiskt är viktigast. Det skapar en mer hanterbar 
arbetssituation då man lär sig att sortera i den höga arbetsbelastningen.  
 

Man tycker alltid att man har mycket att göra på jobbet och det är stressigt men om man 
tänker att man har en skål med stenar som är dina måsten. Då finns det tre stora stenar som är 
de viktigaste, dom har med kunderna att göra, bland annat kundbemötande. Sen finns det 
också massa småstenar men de får man ibland släppa och tänka att de stora stenarna är de 
viktiga. [Respondent 4] 

 
Genom att lära sig att acceptera arbetssituationen och prioritera i arbetsuppgifterna så 
ökar känslan av hanterbarhet och begriplighet då tillvaron blir mer ordnad och 
strukturerad. När individens känsla av begriplighet och hanterbarhet ökar så leder det 
också till ett högre värde av KASAM som helhet. På så sätt skapas en mer 
sammanhängande tillvaro som främjar individens hälsa.  
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Respondent 6 menar att många situationer som uppkommer på arbetet i flera fall 
ligger utanför den egna kontrollen. Det handlar tillexempel om de dagar när det är 
mycket folk i butiken och många som provar kläder.  
 

Jag trivs ju väldigt bra med stress och tycker ju exempelvis om att komma till provrummet 
och se att det är överfullt, strukturera upp det och liksom göra det till ett projekt. Sen är det 
självklart så att det uppkommer situationer som jag inte kan styra över men det är ju 
egentligen inte mitt fel att det inte är under kontroll i provrummet. [Respondent 6] 

 
För att förhålla sig till företagets strukturella villkor hittar säljarna en metod för 
anpassning. De accepterar arbetssituationen som i sin tur leder till större grad av 
hanterbarhet och begriplighet. 
 
Respondent 5 berättar om något som vi förklarar som en annan form av acceptans. 
Företaget kännetecknas av internrekrytering och respondent 5 lyfter fram 
karriärmöjligheterna som en motivationsfaktor för att acceptera den reglerade 
arbetssituationen. Arbetet som säljare ses alltså som ett första steg i en karriär inom 
företaget. 
 

Man motiveras ju av vetskapen att det finns utvecklingsmöjligheter. Säljrollen är något som 
man får börja med för att den ta sig vidare i stegen. [Respondent 5] 

 
Citatet visar att kännedomen om karriärmöjligheterna gör att säljaren accepterar 
arbetssituationen och anpassar sig till företagets struktur. Respondenten ser rollen som 
säljare som tillfällig och ett steg i en framtida karriär. Säljrollen och allt vad den 
innefattar blir på så sätt lättare för respondent 5 att acceptera och förhålla sig till, med 
vetskapen att den endast är tillfällig. 
 

5.2.2 Uppskattning och feedback 
 
På företaget jobbar man med feedback, dels under medarbetarsamtalen med chefen 
men också i vardagen. I vår empiri har vi uppmärksammat att respondenterna har 
olika syn på om uttrycken för uppskattning är tillräckliga. Vi har urskilt 3 typer av 
uttryck för uppskattning, dessa handlar om uppskattning från butikschef och 
butiksledning, uppskattning från andra kollegor samt uppskattning från kunder. Vi ser 
exempel på hur respondenter som arbetar på samma butik ändå uttrycker sig olika 
angående mängden feedback. Detta ser vi som ett uttryck för fenomenets subjektiva 
karaktär.  
 
Respondent 2 uttrycker sig i positiva termer angående mängden uppskattning på 
arbetet. Hen beskriver att bekräftelse och uppskattning gör tillvaron mer meningsfull 
och motiverande.  
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Till exempel om man har hängt om så kan det kännas kul om någon av VM:arna kommer och 
säger typ ”va fint det blev”. Att man får bekräftelse på det man gjort. Att man får bekräftelse 
och uppskattning av kund kan också göra mycket, ”åh, tack så mycket för hjälpen!”. Då 
känner jag tillfredsställelse! Jag motiveras av att chefen ser att man gör ett bra jobb och visa 
uppskattning om man gjort något bra. [Respondent 2] 

 
Citatet ovan visar hur uppskattning blir en metod för att göra arbetssituationen mer 
meningsfull. Att få uppskattning för det man gör på arbetet leder på så sätt till högre 
motivation. Ett öppet klimat där man kan ge varandra både ris och ros tyder också på 
god arbetsgemenskap och ett bra arbetsledningsklimat. Dessa faktorer bidrar till en 
bra psykosocial arbetsmiljö. Då individen upplever ökad motivation och 
meningsfullhet påverkas också KASAM på ett positivt sätt och hälsan främjas. 
 
Respondent 6 talar om värdet av feedback och uppskattning. Hen berättar att det är 
uppskattningen och feedbacken i sig som har ett värde, det spelar mindre roll vem det 
är som levererar den.  
 

Egentligen hela tiden så tycker jag att jag gör det, jag tycker att de flesta kollegorna är ganska 
bra på att ge feedback och det spelar ingen roll om det är något som är i en högre position utan 
även om det är en annan säljare som säger gud vad trevlig du är i kassen, det spelar ingen roll 
men bara såhär smågrejer när någon säger någonting. Men det kan ju gälla för kunder också, 
så av både kunder och kollegor så känner jag mig uppskattad. [Respondent 6] 

 
Respondent 6 uttrycker att hen känner sig uppskattad av både kollegor och kunder, 
något som vi tolkar som ett tillfredsställt behov av uppskattning. Det kan resultera i 
ökad produktivitet och högre arbetsmotivation. 
 
Även respondent 5 uttrycker sig positivt angående mängden uppskattning. Att bli 
sedd och uppskattad av kunder, kollegor och av chefen gör det mer meningsfullt att 
komma till arbetet. 
 

Jag känner mig uppskattad om en kollega uttrycker att de är glada att man är där och hjälper 
till. Eller om en kund säger till en att de är nöjda med servicen de fått eller när chefen tackar 
för att man kommer och hjälper de i kris för att det behövs folk att jobba. [Respondent 5] 

 
Citaten ovan tolkar vi som att respondenterna har fått sitt behov av uppskattning 
tillfredsställda på arbetsplatsen. Uppskattningen i arbetet har blivit en metod för att 
hantera den psykosociala arbetsmiljön. Företagets struktur upplevs som mer hanterbar 
när respondenterna får uppskattning för sina prestationer.  
 
En annan respondent visar exempel på effekter av en hindrad behovstillfredsställelse 
kombinerat med stress.  
 

Jag känner mig inte uppskattad. Jag blev sjukskriven i höstas. Jag fick en utmattande 
depression som var framkallad av stress, mycket ångest. Allting började på jobbet så det var 
där allt kom ut. Det var där jag kände stressen och pressen. [Respondent 3] 
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Respondent 3 berättar här om när hen fick diagnosen utmattningsdepression. 
Depressionen uppkom bland annat som en effekt av ett otillfredsställt 
uppskattningsbehov men också genom påverkan av en rad stressorer i och utanför 
arbetet. Tillsammans ledde dessa faktorer fram till en sämre hälsa. Förklaringen till 
varför respondent 3 blev sjukskriven förklaras genom begreppet KASAM och dess 
subjektiva karaktär. Respondenternas möjligheter att hantera med- och motgångar gör 
att stressen och arbetssituationen påverkar dem på olika sätt och ger olika utfall.  
 

5.2.3 Värdet av goda arbetsrelationer 
 
Vi har identifierat värdet av goda arbetsrelationer som en metod för att hantera den 
psykosociala arbetsmiljön. Empirin visar att arbetet upplevs mer meningsfullt med 
hjälp av kollegorna. Respondent 5 beskriver en bra relation till sina kollegor och anser 
att det är anledningen till att hen valt att stanna kvar på arbetsplatsen.  
 

Överlag ser jag inte jobbet i sig som meningsfullt, att sälja saker till andra är inte för mig 
meningsfullt. Men jobbet för mig blir meningsfullt då jag får umgås och träffa mina kollegor. 
De ger mig ändå glädje… Gemenskapen är bra och enligt mig viktig! Det är den som 
fortfarande gör det värt att jobba kvar där. [Respondent 5] 

 
Att uppleva en god arbetsgemenskap är ett villkor för att kunna tala om en bra 
psykosocial arbetsmiljö. Citatet visar hur god arbetsgemenskap bidrar till ökad trivsel 
på arbetsplatsen. Arbetssituationen beskrivs också som meningsfull i och med 
arbetsrelationerna, det i sin tur blir en motivationsfaktor och en metod för att hantera 
den psykosociala arbetsmiljön.  
 
Respondent 1 talar också om värdet av god arbetsgemenskap och beskriver att 
relationer till kollegorna är det viktigaste i arbetet.  
 

Eftersom man inte brinner för själva yrket så är de det som blir det viktigaste på arbetsplatsen. 
Det är det som är bra i vår butik. Det känns som att vi trivs ihop å det är inte som på andra 
ställen där jag jobbat där hatar ju liksom folk varandra. Så är det absolut inte här. [Respondent 
1] 

 
Citatet visar hur kollegorna ger arbetet meningsfullhet och motivation. Då säljarna har 
liten möjlighet att nå behovstillfredsställelse gällande egenkontroll, stimulans från 
arbetet och optimal arbetsbelastning så blir värdet av goda arbetsrelationer en 
kompensationsfaktor för de otillfredsställda behoven.  
 
Respondent 6 berättar att relationerna till kollegorna har varit avgörande för att trivas 
bra och stanna kvar på arbetsplatsen. 
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Jag trivs väldig bra just eftersom att jag trivs så bra med kollegor och det sociala, så tycker jag 
att det är jätteviktigt att man trivs med sina kollegor och jag tror att det är en anledning till 
varför jag trivs så himla bra. [Respondent 6]  

 
Citatet visar att relationen till kollegorna är viktig för att känna trivsel på 
arbetsplatsen. Känslan av trivsel är en central komponent i begreppet god 
arbetsgemenskap och därför väsentlig när man ska tala om en bra psykosocial 
arbetsmiljö. Att kollegor stöttar varandra krävs också för att kunna konstatera en god 
arbetsgemenskap.  
 
Respondent 4 berättar hur säljare på företaget hjälper varandra och delar med sig av 
den kunskap som kräver erfarenhet av arbetet.  
 

Alla kommer ju med olika erfarenheter. Det finns inga “guidelines” för hur du ska bemöta 
kunderna rent konkret så där. Man får själv och andra komma med tips och idéer till varandra. 
Kunskap om kläder också, men det var ju sånt man fick lära sig och dela med sig av. 
[Respondent 4] 

 
Citatet ovan visar hur säljarna delar med sig av sin kunskap och hjälper varandra. Här 
ser vi exempel på hur säljarna hjälps åt för att göra arbetssituationen mer begriplig 
och hanterbar, något som i sig påverkar KASAM och hälsan på ett positivt sätt. Det 
visar också tecken på en god arbetsgemenskap som är viktig för att kunna tala om en 
bra psykosocial arbetsmiljö. 
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6. Diskussion 
 
I det här avsnittet besvaras studiens syfte och frågeställningar med hjälp av analysen 
och resultatet. I avsnittet diskuteras också resultatets relation till den tidigare 
forskningen. Vidare förs ett resonemang kring denna studies begränsningar och 
kvalitet samt förslag på framtida studier.  
 
Studiens syfte har varit att undersöka hur säljarna hanterar sitt arbete i en reglerad 
arbetsmiljö och vilka metoder de använder för att hantera sin psykosociala 
arbetsmiljö. För att besvara detta syfte har vi använt oss av två frågeställningar; Hur 
beskriver säljarna sin relation till företaget och dess kultur? och Vilka metoder 
använder säljarna för att hantera sin psykosociala arbetsmiljö? 
 

6.1. Hur beskriver säljarna sin relation till företaget och dess 
kultur? 
 
Resultatet visar att den psykosociala arbetsmiljön har en nära relation till hälsa. Det 
visar också hur dessa två komponenter påverkas av företagets struktur och hur 
säljarna behöver anpassa sig efter företagets strukturella villkor. Säljarna är styrda av 
företagets lönsamhetsmål, något som påverkar säljarnas psykosociala arbetsmiljö. Vi 
har identifierat en låg grad av egenkontroll i och med att säljarna har liten möjlighet 
att styra över arbetssättet, arbetsfördelningen och arbetstakten. Det tar uttryck i 
standardiserade arbetsuppgifter och kontrollerade arbetstider. En studie av Wennberg 
och Hane (2000) visar att bristande egenkontroll över sin arbetssituation kan resultera 
i ohälsa. Då vårt resultat visar på låg grad av egenkontroll i arbetet kan vi spekulera i 
om säljarna eventuellt ligger i riskzonen för upplevd ohälsa. Även 
Folkhälsomyndigheten (2013) styrker det faktum att det finns tydliga samband mellan 
den psykosociala arbetsmiljön och individers hälsa.  
 
Resultatet visar också en brist på upplevd stimulans från arbetet då arbetsuppgifterna 
saknar en varierande och omväxlande struktur. Det har sin förklaring i att säljarna 
behöver anpassa sig till företagets struktur. Även en hög arbetsbelastning lyfts fram i 
resultatet, som en effekt av företagets lönsamhetsmål.  En studie gjord av Rubenowitz 
(2004) visar att ju lägre ner i företagshierarkin en medarbetare befinner sig, desto 
svårare blir möjligheten att utnyttja sin kapacitet och bestämma över sina 
arbetsuppgifter. Här ser vi likheter med vår studies resultat, då säljarna befinner sig 
längst ner i företagets hierarki med liten möjlighet att utnyttja sin kapacitet och 
bestämma över sina arbetsuppgifter. Den låga positionen i hierarkin påverkar dock 
inte arbetsledningsklimatet i butikerna. I resultatet har det framkommit att säljarna har 
möjlighet att engagera sig och beskriver att de vågar lyfta fram frågor som behandlar 
arbetet. Det ligger i linje med Wennberg och Hanes (2000) studie som visar att hälsan 
gynnas då man som individ får vara delaktig i sitt arbete.  
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Känslan av stress är något som också behandlas i resultatet och påverkas av bland 
annat av företagets strukturella villkor. Resultatet visar att säljarna upplever stress 
både från företaget men också från kunder som ställer krav på butikens skick och 
personalens kompetens. Tidigare arbetslivsforskning (Arbetsmiljöinspektionen 2000) 
visar att stress är en riskfaktor till ohälsa. Enligt samma studie är andra riskfaktorer 
högt arbetstempo, tidspress och bristande möjligheter att utvecklas. I studiens resultat 
kan vi identifiera dessa riskfaktorer i relationen till företaget men ser också faktorer 
som främjar hälsa.  
 

6.2 Vilka metoder använder säljarna för att hantera sin 
psykosociala arbetsmiljö?  
 
Resultatet visar att säljarna använder olika metoder för att hantera sin psykosociala 
arbetsmiljö. Vi har identifierat att acceptans, uppskattning och feedback samt värdet 
av goda arbetsrelationer är metoder som säljarna använder.  
 
Acceptans är en hanteringsmetod som beskrivs i resultatdelen. Säljarna beskriver att 
de använder sig av olika typer av acceptans för att hantera sin psykosociala 
arbetsmiljö. Det handlar dels om att acceptera det faktum om vad som är rimligt i 
förhållande till sin arbetsbelastning. Det har lett till att säljarna har lärt sig att 
prioritera och sortera mellan olika arbetsuppgifter och graden av egenkontroll, 
hanterbarhet och begriplighet har på så sätt ökat. Det påverkar både den upplevda 
psykosociala arbetsmiljön och KASAM på ett positivt sätt. En annan typ av acceptans 
som har identifierats handlar om vetskapen att det finns utvecklingsmöjligheter. 
Kännedomen av att det finns karriärmöjligheter inom företaget gör att säljarna 
accepterar att arbetssituationen för tillfället är reglerad.  
 
I studiens resultat har uppskattning och feedback identifierats som ännu en metod för 
att hantera den psykosociala arbetsmiljön. Tre typer av uttryck för uppskattning har 
urskilts, dessa handlar om uppskattning från butikschef och butiksledning, 
uppskattning från kollegor samt uppskattning från kunder. Genom uppskattning görs 
säljarnas psykosociala arbetsmiljö mer hanterbar och meningsfull och leder på så sätt 
till ökad motivation. Individens KASAM påverkas även positivt. Abrahamsson och 
Johanssons (2013) studie visar att det finns svårigheter i att bedöma en arbetsmiljö på 
grund av att den uppfattas personlig och därför påverkar människor på olika sätt. Vårt 
resultat visar exempel på samma svårighet då säljare från samma butik uttrycker sig 
väldigt olika angående mängden uppskattning och feedback. Detta ser vi som ett 
uttryck för fenomenets subjektiva karaktär.  
 
Goda arbetsrelationer framkommer också som en metod för att hantera den 
psykosociala arbetsmiljön. Då säljarna har liten möjlighet att nå 
behovstillfredsställelse gällande egenkontroll, stimulans från arbetet och optimal 
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arbetsbelastning så blir värdet av goda arbetsrelationer viktigare. Den goda 
gemenskapen bidrar till ökad trivsel, något som ligger i linje med Kalliath´s (2012) 
studie som belyser vikten av trivsel på arbetsplatsen. I resultatet framkommer hur 
arbetssituationen beskrivs som meningsfull med hjälp av arbetsrelationerna och bidrar 
till en högre motivation hos säljarna. Detta verkar som en metod för att hantera den 
psykosociala arbetsmiljön.  
 

6.3 Studiens begränsningar och kvalitet  
 
Denna studie har gett ökad kunskap gällande hur säljare hanterar sitt arbete i en 
reglerad arbetsmiljö och vilka metoder de använder för att hantera sin psykosociala 
arbetsmiljö. Genom att belysa ovanstående har vi bidragit till det 
arbetslivspedagogiska forskningsområdet. Vi upplever att studiens transparens är en 
kvalitet men studien har också begränsningar och brister. Vi stället oss kritiska till vår 
urvalsmetod och är medvetna om att den kan ha påverkat studiens resultat eftersom att 
urvalet är för litet för att motsvara en representativ grupp. För att styrka resultatet 
hade ett större urval varit att föredra, det hade även ökat graden av generaliserbarhet.  
 
Vår inblick i företaget kan både ses som en fördel men också en nackdel för studien. 
Vår kännedom om företaget har gjort det lättare för oss i tolkningen och 
tematiseringen av empirin, då vi är bekanta med företagets interna begrepp. 
Bekantskapen med företaget har också underlättat vid konstrueringen av 
intervjuguiden men kan samtidigt ha påverkat frågekonstruktionen på ett vinklat sätt. 
Inblicken i företaget kan också ha påverkat vad vi valt att lyfta fram i analys och 
resultat. 
 

6.4 Förslag på framtida studier 
 
I analysen av vår empiri uppmärksammade vi att vi hade oerhört mycket intressant 
data att förhålla oss till. Då denna studie genomförts under tre månader fanns inte 
utrymme att belysa all data. Vi anser att vidare studier skulle kunna behandla den 
stress som säljarna utan fast anställning upplever då det finns en hög konkurrens om 
arbetspassen. Ett annat förslag till framtida studier är att studera känslan av 
utbytbarhet eller eventuellt se närmare på relationen mellan företagskultur och 
yrkeskompetens.  
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8. Bilaga 1. Intervjuguide  
 
Bakgrundsfrågor 

1. Kön? 
2. Ålder? 
3. Familj/Civilstånd? 
4. Anställningstid  
5. Anställningsform? 
6. Antal arbetade timmar per vecka/månad? 

 
Stimulans från själva arbetet 

1. Hur skulle du vilja beskriva ditt arbete/dina arbetsuppgifter? 
2. Anser du att du har varierade arbetsuppgifter? 
3. I vilken utsträckning har du möjlighet att använda dina kunskaper, 

förutsättningar och anlag? 
4. Upplever du att du har möjlighet att förändra och komma med nya idéer på 

nya arbetssätt? 
5. Upplever du att du ges möjlighet att utvecklas och lära dig nya saker i ditt 

arbete/dina arbetsuppgifter? 
6. Vad motiveras du av i ditt arbete? 
7. När upplever du arbetet som meningsfullt? 
8. När känner du dig uppskattad på jobbet? (På vilket sätt, varför?) 

 
Arbetsledningsklimat 

1. Vad anser du påverkar trivsel på arbetsplatsen? 
2. Hur stor påverkan och ansvar anser du att din närmaste 

chef/arbetsledningsgruppen har för att du ska trivas på arbetsplatsen? På vilket 
sätt? 

3. Känner du att du kan engagera dig och lyfta fram frågor/funderingar för din 
närmaste chef/ arbetsledningen? Varför ja/nej? 

 
Egenkontroll i arbetet 

1. I vilka situationer upplever du stress i arbetet? 
2. I vilka situationer upplever du att du inte har kontroll över arbetet? 
3. I vilken utsträckning kan du påverka dina arbetsuppgifter? 
4. Kan du komma på något exempel när du har kunnat påverka din 

arbetssituation? 
5. Anser du att du har du den kunskap som du behöver för att kunna utföra ditt 

arbete? 
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Arbetsbelastning (Fysiskt perspektiv) 
1. Hur upplever du att den fysiska arbetsmiljön är? (gällande ex. ljus, ljud, luft, 

ergonomiskt anpassat för dig?) 
2. Upplever du på något sätt att ditt arbete är fysiskt tungt? (Tunga lyft? Ensidiga 

arbetsrörelse?) 
3. Har du upplevt några fysiska besvär i samband med arbete? (Nacken skuldror, 

armbågar,handleder,rygg,höfter,knän,fötter) 
 
Arbetsbelastning (Psykiskt perspektiv) 

1. Har du upplevt psykiska besvär i samband med arbetet? (Trötthet? Stress? 
Oro?) 

2. Hur påverkar dina arbetstider dig (ex privatliv)? 
3. Anser du att du ges möjlighet för rast/paus/avkoppling vid behov? Hur 

påverkar det dig? 
 
Begriplighet 

1. Får du feedback och återkoppling på det sättet som du önskar? 
2. Känner du att du har kontroll för hur din framtid kan se ut inom företaget? 

(Om inte upplever du som stressande och i så fall varför?) 
3. Hur hanterar du överraskande situationer? 

 
Arbetsgemenskap 

1. Hur upplever du att arbetsgemenskapen är? Hur viktigt är det för dig? 
2. Hur upplever du att dina relationer med kollegorna är? 
3. Tycker du att det är meningsfullt att umgås med dina kollegor utanför 

arbetstid? (exempelvis julfester/sommarfester/afterwork)? I vilket 
syfte/varför? 

 
 
 

 


