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ABSTRACT 

 

 

Employees in service-oriented companies have little possibility to make their own decisions 

even though they are the ones working closest to the customer. These employees have one 

major assignment, which is to sell. The sales person has a big influence over whether or not 

the client becomes a regular customer, based on his/her treatment and the service he/she 

provides. It should be in companies’ interest to have a motivated sales force, which takes 

good care of its customers. There are many theories on this subject, however this thesis 

focuses on Hackman and Oldham’s Job characteristics model. The model consists of five core 

job characteristics all of which contribute to the employee’s intrinsic motivation. After years 

of research Hackman and Oldham have highlighted the lack of social aspects in the model. 

The authors have thereby included two complementary core job characteristics, feedback 

from manager and colleagues and dealing with other people. 

 

The authors have with a qualitative approach, from a deductive perspective, examined 

whether the following factors are relevant to the employee's intrinsic motivation: (1) skill 

variety, (2) task identity, (3) task significance, (4) autonomy, (5) feedback from the job, (6) 

feedback from agents and (7) dealing with others. 

 

The aim of this dissertation is to examine whether Hackman and Oldham's job characteristics 

model is applicable to sales people in the retail sector in the south of Italy and what factors 

affected the sales person’s intrinsic motivation. The aim was to get an understanding to where 

the motivation is being created. Unique for this thesis was to examine if the social aspect had 

more influence on the salespeople in comparison to the factors in the original model by 

Hackman and Oldham. Having interviewed six sales people from four different companies, 

the authors came to the conclusion that the model needed to be revised. The employees felt 

that the variation of customers compensated for the monotonous work, they did not find it 

necessary to complete an initiated task, nor did they feel that they have a job that widely 

affects the colleagues or customers. A revised model is thereby presented in the conclusion of 

the dissertation. 

 

The question for the thesis: 

Which job characteristics affect italian salespeoples’ motivation?  

 

 

Keywords: Hackman and Oldham, job characteristics model, motivation, work design, social 

factors. 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

SAMMANFATTNING 

 

 
Personalen i serviceföretag har ett lågt beslutsfattande och är även de som arbetar närmast 

kunden. De har ofta en huvudsaklig uppgift, försäljning. Det är många gånger säljarna som 

avgör om kunden blir en återkommande kund eller inte, baserat på bemötandet och servicen 

som ges. Det bör ligga i företagets intresse att ha en motiverad personal, som tar väl hand om 

kunden. Det finns många teorier gällande detta ämne, denna uppsats fokuserar på Hackman 

och Oldhams arbetskaraktärsmodell. Modellen består av fem kärndimensioner, som alla ska 

bidra till inre motivation hos den anställda. Hackman och Oldham har efter år av forskning 

själva belyst problemet att den sociala aspekten fattas i modellen. Författarna har därför 

använt sig av modellen med två komplement, feedback från agenter och samverkan med 

andra.  

 

Författarna har med en kvalitativ metod, ur ett deduktivt perspektiv, undersökt om följande 

faktorer är av betydelse för den anställdes motivation; (1) variation i arbetsuppgifterna, (2) 

möjlighet att fullfölja det arbete som påbörjats, (3) att ha arbetsuppgifter som påverkar 

omgivningen, (4) att själv få bestämma över sättet att arbeta, (5) att tydligt se genom resultatet 

av uppgiften hur den har utförts, (6) att få feedback från chef och kollegor, samt (7) 

samverkan med andra i och kring organisationen.  

 

Syftet var att undersöka om Hackman och Oldhams arbetskaraktärsmodell går att applicera på 

säljare inom detaljhandeln i södra Italien och vad som påverkade säljarnas motivation. Detta 

för att öka förståelsen för var ifrån motivationen uppstår. Unikt för denna uppsats var att 

undersöka om de sociala faktorerna hade mer betydelse för de anställda än de 

kärndimensioner som Hackman och Oldham tog upp i sin ursprungsmodell. Efter att ha 

genomfört sex stycken intervjuer med personal från fyra olika företag, så kom författarna 

fram till att modellen behövde revideras. De anställda ansåg att variationen bland kunderna 

vägde upp för det icke varierande arbetet, de fann det inte nödvändigt att fullfölja en 

arbetsuppgift från början till slut, samt inte heller att påverka omgivningen med sina 

arbetsuppgifter. En reviderad modell finns presenterad i uppsatsens slutsats.  

 

Frågeställningen för uppsatsen lyder: 

Vilka kärndimensioner påverkar motivationen hos säljarna i en italiensk detaljhandel? 

 

Nyckelord: Hackman och Oldham, arbetskaraktärsmodellen, motivation, arbetsutformning, 

sociala faktorer.  
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1 INLEDNING 
 

 

I problembakgrunden och problemdiskussionen behandlas ämnet motivation för anställda 

inom detaljhandeln vilket ligger till grund för uppsatsen. Detta leder sedan fram till 

problemformuleringen för denna uppsats och dess syfte. 

 

1.1 Problembakgrund 

 

2000-talets arbetsmarknad består av en mängd olika serviceyrken (Oldham & Hackman, 

2010), allt från turismbranschen, vården, underhållningsbranschen och framförallt 

försäljningsbranschen. Oldham och Hackman (2010) menar att när de arbetade med sin 

forskning för bara drygt 35 år sedan såg arbeten i organisationer annorlunda ut. Arbeten 

bestod ofta av enskilda uppgifter sammanlänkade med andra, som var och en oftast utfördes 

självständigt av olika personer. Arbetsuppgifterna var väldefinierade, dels för att kunna 

fastställa löner men även för att arbetarna själva skulle veta exakt vilka arbetsuppgifter de 

behövde utföra. Denna typ av arbete har allt mer försvunnit, menar forskarna. En bransch som 

däremot har växt är servicebranschen. Serviceyrkena har ökat kraftigt i antal sedan Hackman 

och Oldham (1975) inledde sin forskning. Dessa yrken kräver samverkan med kollegor och 

klienter i en större utsträckning än vad arbeten tidigare gjort. På grund av denna utveckling så 

finns det goda anledningar att de sociala aspekterna, i form av kontakt med kollegor och 

klienter, skulle kunna påverka motivation, prestation och välmående på arbetsplatsen 

(Oldham & Hackman, 2010).  

 

I ett serviceföretag bidrar personalen till kundens helhetsintryck av upplevelsen och köpet av 

en vara (Kandampully, Mok & Sparks, 2001). Eftersom att den anställde arbetar nära kunden, 

så har denne en viktig roll gällande intrycket som kunden får utav företaget. Den anställdes 

bemötande kan vara avgörande för om kunden blir en återkommande kund, eller endast väljer 

att besöka butiken en gång (Aronsson, Björk & Malmquist, 1994). Företaget blir beroende av 

den anställdes kunskaper och ansvarstagande. Det är därför av vikt att ha en väl motiverad 

personalstyrka som tar väl hand om kunderna (Gustafsson, 1994). Peña och Reis (2001) 

menar att motiverad personal arbetar bättre än omotiverad personal och är mer lojal mot 

företaget.  

 

En omorganisering av arbetet, genom att berika det med till exempel svårare eller mer 

varierande uppgifter, kan hjälpa den anställde att känna arbetstillfredsställelse (Davis & Trist, 

1974; Hackman, 1980; Katzell, Bienstock & Faerstein, 1977; Pierce & Dunham, 1976). Det 

finns ingen specifik mall som visar hur ett väl organiserat arbete bör se ut, dock finns vissa 

kriterier som kan uppfyllas. Genom att ge den anställde mer ansvar för arbetsuppgifter, 

kundkontakt, och uppföljandet av arbetsuppgiften, kan företaget få en mer motiverad och 

tillfredsställd personal (Hackman, 1980). Dessa typer av handlingar kallar Herzberg (1974) 

för arbetsberikande aktiviteter.  

 

Undersökningar visar att det finns ett positivt samband mellan svårighetsgrad av uppgifter och 

prestationen av dessa (Lægaard & Bindslev, 2006; Tosi & Pilati, 2008). Människan motiveras 
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bäst när det är lika stor chans att uppnå ett bra resultat som det är att misslyckas, det vill säga 

när chansen är runt 50 % (Lægaard & Bindslev, 2006). Vid ökad chans, när målen blir för 

lätta att nå, så minskar motivationen. Personalen behöver således ha utmanande 

arbetsuppgifter för att finna arbetsmotivation (Hackman & Oldham, 1975). Dessa forskare 

menar att målen ska vara svåra att nå men inte omöjliga, blir svårighetsgraden för hög 

kommer det att bidra till frustration.  

 

Psykologen Maslow (1970) menar att motivation och dess efterföljande handling skapas 

genom ett behov, behovet att finna ett saknat ting. Han menar att människans behov och 

motivation ligger till grund för dennes handlingar. För att illustrera behoven skapade han en 

behovstrappa, där människan steg för steg närmar sig målet (Maslow, 1970). Dessa steg är 

fysiska behov, trygghet, gemenskap, uppskattning och slutligen självförverkligande. Herzberg 

(2003) menar att det finns faktorer som fungerar tillfredsställande för människan när de är 

närvarande, så kallade motivationsfaktorer. Det finns också faktorer som minskar människans 

tillfredsställelse när de inte är närvarande, så kallade hygienfaktorer. Motivationsfaktorer är 

till exempel personlig utveckling och ansvarstagande. Lön och arbetsvillkor är exempel på 

hygienfaktorer. Dessa två grupper ingår i Herzbergs (2003) tvåfaktorteori. 

 

Även Frey (1997) beskriver två olika typer av motivation, inre respektive yttre. Deci (1975) 

förklarar att inre motivation påträffar den anställde i själva uppgiften som utförs, den visar sig 

som belåtenhet som infinner sig direkt efter att arbetet är utfört. Arbetet måste således vara 

både givande och tillfredsställande för att motivation ska infinna sig (Kohn 1993). Yttre 

motivation uppstår när människor har möjlighet att tillfredsställa sina behov indirekt, 

vanligtvis genom monetär kompensation. Pengar i sig självt är inte av värde, men de ger den 

anställde möjligheten att inhandla önskade varor och tjänster. På arbetsplatsen skapas denna 

motivation hos personalen genom att sammankoppla deras monetära mål, med firmans egna 

mål (Gibbons, 1998; Prendergast, 1999).  

 

Var motivationsteori strävar efter att förklara motiven som påverkar beteendet hos individer 

och processen som aktiverar det beteendet (Tosi & Pilati, 2008). För att förstå vad som bäst 

motiverar en anställd att utföra ett bra arbete föreslår Herzberg, Mausner och Snyder (1959) 

att förståelsen är nådd när chef eller butiksansvarig är medveten om var anställds attityd 

gentemot arbetet. Alla människor är olika med egna värderingar och mål i livet, de drivs av 

olika faktorer och har individuella behov. Vissa drivs av pengar och andra av att bli 

uppmärksammade med beröm (Courter, 2001; Maxwell, 2008). Knights och Willmott (2009) 

lyfter fram Great Place To Work Institutes (GPTWI) undersökning som gjordes på ett 

hundratal italienska företag år 2009. De indikerar tre grundparametrar inom 

företagsmotivation på italienska företag; (1) ett ömsesidigt förtroende mellan chef och 

anställd, (2) en stolthet över sina arbetsuppgifter och (3) den vänskap och laganda som finns 

på arbetsplatsen.  

 

Herzberg (1976) lyfter fram en arbetsfaktor som är av berikande karaktär, möjligheten att 

själv kunna schemalägga sin tid på arbetsplatsen. McClellands (1987) menar att det finns 

människor som har makt som den största drivkraften till att skapa motivation på arbetsplatsen. 

Även Vroom (1995) menar att människan vill ha möjlighet att vara med att påverka hur 

arbetet ska utföras. Om en kund exempelvis vill lämna tillbaka en vara utan kvitto, eller någon 

dag efter utsatt sista datum, så måste personalen ta ställning till detta. Om den anställde i detta 

fall upplever att denne har fattat fel beslut efter mötet med kunden, så leder det enligt Vroom 

(1964) till en känsla av missbelåtenhet. Servicepersonal har ofta väldigt lågt inflytande på 
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beslutsfattandet i företag, vilket kan vara besvärande i mötet med kunden (Chung & 

Schneider, 2002).  

 

Det är betydelsefullt för den anställde att ha ett arbete där denne får utnyttja och visa sina 

talanger (Hackman & Oldham, 1975; Rubenowitz, 2004). I Neapel tvingas många ta 

anställning i detaljhandeln på grund av arbetsbrist. Många som arbetar nära kunden har inte 

valt att göra det, utan gör det till följd av brist på valmöjligheter (Elin, personlig 

kommunikation, 2011-04-18). Flera av dessa anställda har ingen utbildning inom området 

försäljning (Maria; Petra, personlig kommunikation, 2011-04-03). Den relativa arbetslösheten 

i Kampanien, med Neapel som huvudstad, är hög. I mitten av 2000-talet låg den på 59.5%
1
. 

Som det ser ut i södra Italiens arbetsmarknad råder det hård konkurrens om arbetstillfällen, 

framförallt i regionen Kampanien. Därmed finns det indikationer på en avsaknad av vissa 

motivationsfaktorer hos anställda i detaljhandelsföretag belägna i Kampanien. 

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Tidigare forskning pekar på att berikade arbeten är mer stimulerande för vissa individer än 

andra (Hackman & Lawler, 1971). Att italienare i GPTWI:s undersökning inte har prioriterat 

berikande arbete förklaras av forskare, genom att det bara är vissa individer med en särskild 

kulturell bakgrund som skulle ge positiv respons på sådana arbeten (Hulin & Blood, 1968, 

Turner & Lawrence, 1965). Ett lämpligare sätt att förstå detta fenomen menar Hackman och 

Lawler (1971) är att tillgodose de individuella behoven hos varje individ. Detta eftersom 

kulturell bakgrund generaliserar och indikerar att de anställda är mer lika än vad de i själva 

verket är. Även om människor har samma kulturella bakgrund så behöver de inte motiveras av 

samma faktorer på arbetsplatsen. Denna observation gemensamt med forskning av Alderfer 

(1972) som studerade mänskliga behov, leder Oldham och Hackman (2005) till slutsatsen att 

det är att föredra att fokusera på skillnader på individers behov och inte den kulturella 

aspekten. Särskilt individer med stort behov av utveckling i vardagen värderar berikande 

arbeten eftersom att de ger en stor motivationspotential. Dessa anställda skulle reagera 

positivt om möjligheten till mer arbetsberikande arbeten fanns (Oldham & Hackman, 2005). 

 

Hackman (1980) menar att anställda med mindre inre drivkraft kan påverkas negativt av allt 

för berikande arbetsuppgifter eftersom att svårighetsgraden kan upplevas vara för hög. 

Oldham och Hackmans (2005) forskning överensstämmer med Vrooms (1964) 

förväntansteori. Lawler, Porter och Vroom utvecklade förväntansteorin som säger att istället 

för att känna sig motiverad till följd av belöningar så presterar människor bättre bara genom 

den välmående känsla de får efter att ha utfört ett bra arbete, samt må sämre vid ett dåligt 

utfört arbete (Hackman, 1980; Porter & Lawler, 1968; Vroom, 1964). 

 

En studie från 2005 visar att personalen i ett försäljningsinriktat företag blir bäst motiverad av 

en hög lön eller bonus, tätt följt av utmanande arbetsuppgifter (Lægaard & Bindslev, 2006). 

Fler forskare instämmer och menar att försäljningsbranschen utmärks av monetära belöningar 

(Burnthorne Lopez, Hopkins & Raymond, 2006). Denna typ av belöningar påverkar 

människans yttre motivation. Ilgen & Hollenbeck (1991) menar istället att motivationen hos 

säljare ökar genom självbestämmande, men som Chung och Schneider (2002) poängterar så 

saknas möjligheten att fatta egna beslut ofta hos säljpersonal. Ytterligare två faktorer som 

spelar in är varierande arbetsuppgifter och arbetsuppgiftens identifierbarhet, eftersom det 

                                                 
1
 http://www.dn.se/ekonomi/svensk-arbetsloshet-lag-i-eu-jamforelse 
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leder till ökad känsla av motivation och självförverkligande (Ilgen & Hollenbeck, 1991; 

Hackman & Oldham, 1976). 

 

Hofstede (1993) menar att många motivationsteorier är skrivna av amerikaner och kritik har 

riktats mot dessa om hur vida de är applicerbara utanför USA. Personer från 

Medelhavsländerna, Latinamerika och Asien är oftare motiverade av att känna trygghet och 

samhörighet än av monetära belöningar (Kotler, Wong, Saunders & Armstrong, 2005). De 

anställda i Italien, ett land i Medelhavet, borde således bli motiverade av dessa faktorer. 

Människan motiveras inte endast av lön och belöning då forskning visat att denne fortsätter 

arbeta även då denne inte längre är i behov av pengar (Vroom, 1995). Sociala faktorer kan 

fungera som belöning och uppskattning när människor i och kring organisationen visar 

respekt och beundran (Vroom, 1995). Sociala relationer på arbetsplatsen har en positiv effekt 

på den anställde då arbetet upplevs som mer meningsfullt (Cartwright & Holmes, 2006). Även 

människor kring organisationen kan ge en motiverande effekt genom ett socialt stöd (Kanfer 

& Ackerman, 2005). 

 

Forskning som baserats på Hackman och Oldhams arbetskaraktärsmodell har visat stöd för att 

modellen ger effekt på inre motivation, arbetstillfredsställelse och prestation (Fried & Ferris, 

1987). I modellen ingår fem kärndimensioner som är olika arbetsfaktorer som påverkar dessa 

aspekter (Hackman & Oldham, 1980). I uppsatsen kommer benämningen kärndimensioner 

användas genomgående. I denna benämning ingår variation i arbetet, identifikation med 

uppgiften, uppgiftens betydelse, autonomi och feedback från uppgiften.  I mitten på 1980-talet 

hade redan 200 undersökningar genomförts och idag har det gjorts många fler (Oldham & 

Hackman, 1980). Oldham och Hackman (2010) lyfter fram vikten av den sociala aspekten 

som grund för ytterligare forskning. De sociala aspekterna behandlar betydelsen för den 

anställde att ha en väl fungerande relation till chef, medarbetare och kunder, samt vikten av 

feedback från chef och kollegor. Ytterligare forskning stödjer att de sociala aspekterna ska ha 

betydelse för de anställdas motivation och välmående (Morgeson & Humphrey, 2006). 

Tidigare forskning har kommit fram till att Hackman och Oldhams (1975) 

arbetskaraktärsmodell är användbar för att studera de anställdas motivation (Taber & Taylor, 

1990). All den tidigare forskning som gjorts med denna modell har därmed skapat goda 

förutsättningar för fortsatt forskning och praktik inom ämnet (Taber & Taylor, 1990). Lite 

tidigare forskning angående de sociala aspekterna har funnits av författarna och av Oldham 

och Hackman (2010). De två kompletterande kärndimensionerna som Oldham och Hackman 

(2010) föreslog är feedback från agenter och samverkan med andra, även dessa inkluderas i 

denna uppsats. Författarna ville bidra till forskningen om motivation med en undersökning av 

säljare som arbetar i butiker i Neapel, detta med hjälp av arbetskaraktärsmodellen. Författarna 

undersökte även vikten av samverkan med människor i och kring organisationen, samt vikten 

av kritik från kollegor och chef. Det vill säga de sociala aspekter som Oldham och Hackman 

(2010) själva anser fattas i arbetskaraktärsmodellen. Alla kärndimensioner som finns med i 

originalmodellen undersöktes. Det gjordes för att få en fullständig prövning av modellen 

eftersom att Hackman och Oldham kom fram till att alla kärndimensioner hade inverkan på 

den inre motivationen. Den inre motivationen skulle även leda till arbetstillfredsställelse 

(Hackman & Oldham, 1976). Senare undersökningar har bekräftat att alla kärndimensionerna 

var av stor relevans för att skapa arbetstillfredsställelse i flera sammanhang (Fried & Ferris, 

1987; Brown & Peterson, 1993). Denna uppsats skrevs i en annan tid och undersökningen 

utfördes i en annan miljö där författarna inte kunde förkasta dessa kärndimensioner baserat på 

tidigare forskning. Alla de fem ursprungliga kärndimensionerna samt de två kompletterande 

dimensionerna undersöktes därför för att utreda vilken eller vilka som hade betydelse för de 

anställdas inre motivation.    
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1.3 Frågeställning 

 

Vilka kärndimensioner påverkar motivationen hos säljarna i en italiensk detaljhandel?  

 

1.4 Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att genom teori och kvalitativa forskningsintervjuer öka 

förståelsen för vad som motiverar butiksanställda inom detaljhandeln i södra Italien. 

Författarna vill bidra till forskningen genom att inkludera de sociala aspekter som Hackman 

och Oldham (1976) inte ansåg relevanta vid tidpunkten av deras undersökning. Dessa aspekter 

benämns som komplement till kärndimensionerna i arbetskaraktärsmodellen och innefattar 

vikten av samverkan med andra människor, samt vikten av feedback från agenter, det vill säga 

chef och kollegor. Genom att genomföra en undersökning i denna bransch, med de utökade 

kärndimensionerna, så var författarnas förhoppning att komplettera forskningen i de aspekter 

som inte togs upp när teorin först publicerades (Oldham & Hackman, 2010). 
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2 TEORETISK REFERENSRAM 
 

 

Detta kapitel behandlar olika perspektiv av motivationsteorier och hur de förde fram 

författarna till huvudteorin av Hackman och Oldham (1976) och deras arbetskaraktärsmodell. 

 

2.1 Olika perspektiv på motivation 

 

Det första perspektivet på motivation kan delas upp i två inriktningar, varav den ena 

inriktningen är inre motivation (Costa & Gianecchini, 2005). Forskarna menar att denna typ 

av motivation kommer inifrån och behandlar både de medvetna och omedvetna behoven, det 

vill säga orsaker som driver fram att människan anammar ett visst beteende. Behoven baserar 

sig på att individen strävar efter att försöka tillfredställa bristerna i tillvaron (Tosi & Pilati, 

2008). Ett behov uppstår när människan uppmärksammar skillnaden mellan en situation i 

nutid och framtid, då denne inser att det finns något som saknas och börjar söka efter ett sätt 

att minska denna tomhetskänsla (Tosi & Pilati, 2008). Ett exempel är en chef som erbjuder 

sina anställda en befordran om de arbetar mer produktivt. Den andra inriktningen definieras 

som yttre motivation. Denna drivs av flera behov och följderna utav dessa, det vill säga hur 

individen agerar (Costa & Gianecchini, 2005). Tosi och Pilati (2008) menar att styrkan av 

motivationen grundar sig i att människan utfört en uppgift väl som lett till positiva 

konsekvenser. Enligt Costa och Gianecchini (2005) finns det tre huvudfaktorer som leder till 

motivation; någon form av belöning som skiljer från person till person eftersom alla individer 

har olika preferenser, sambandet mellan nedlagd energi på arbetet och förmåner som fås till 

följd av detta, samt tron om att en väl utförd prestation leder till kompensation. 

 

Det andra perspektivet är Maslows behovstrappa. Vilken troligen är en av de mest kända och 

populära modellerna för att analysera mänskliga behov (Lægaard & Bindslev, 2006). Enligt 

psykologen Maslow (1970) skapas motivation och människans handling genom ett behov vid 

avsaknaden av ett önskat objekt. Vid ett sådant tillstånd söker individen att nå detta objekt för 

att tillfredsställa behovet. Maslow (1970) ser behoven som centrala och menar att de ligger 

bakom människans handlingar. Enligt författaren är det behovet som motiverar handlingen. 

Han delade in de mänskliga behoven i fem kategorier för att analysera människans motivation 

(Maslow, 1943). De fem grundläggande behoven är (1) fysiologiska behov, (2) 

trygghetsbehov, (3) sociala behov, (4) behov av att känna tillhörighet och att bli älskad, och 

(5) behov av självförverkligande (Maslow, 1970). Maslow menade att behoven uppfylls i 

kronologisk ordning, det vill säga för att nå steg fem måste människan ha uppnått steg ett till 

fyra. När ett steg i behovstrappan väl uppnåtts slutar denna nivå av behov att fungera som en 

motivationsfaktor (Maslow, 1943). De primära behoven behöver dock inte tillfredställas fullt 

ut för att man ska känna ett behov som bidrar till motivation för att nå de högre stegen på 

trappan (Maslow, 1970). De mest grundläggande behoven handlar om fysisk överlevnad 

såsom tillfredställelse av hunger och törst. Applicerat på arbetsmarknaden kan detta jämföras 

med att ha ett arbete som genererar lön. Överst på trappan finns behovet av 

självförverkligande som berör personlig utveckling och insikten att nå högre individuella mål, 

en möjlighet för den anställde att nå befordran (Maslow, 1970). Maslows teori bygger dock på 

få empiriska resultat och det har riktats kritik mot hans modell på grund av detta 
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(Abrahamsson & Andersen, 2005). Avsikten med Maslows teori var att se det från ett 

humanistiskt perspektiv och inte som ett verktyg för en empirisk undersökning anpassad för 

arbetslivet (Abrahamsson & Andersen, 2005). 

 

Herzberg (1966) har skapat ett tredje perspektiv där han menar att det är nödvändigt att förstå 

vad i en organisation som genererar tillfredsställelse. Han baserade sin forskning på två 

grundhypoteser (Herzberg, Mausner & Snyderman, 1959); Alla individer har en naturlig 

instinkt att undvika fysisk smärta och strävar efter välmående, samt att alla människor strävar 

efter att utvecklas psykiskt. Hypoteserna prövades under 1950-talet och bekräftades efter att 

ha undersökt 200 ingenjörer och redovisare från nio firmor i Pittsburgh (Tosi & Pilati, 2008). 

Herzberg (1966) menade att det finns faktorer som bidrar till ett positivt beteende relaterat till 

arbetet. Vidare menade han att det finns faktorer som skjuter upp effekten av andra faktorer 

som påverkar arbetet negativt. Forskaren underströk vikten av motiverande förhållanden på 

arbetsplatsen. De olika faktorerna delades in i två grupper beroende på vilken effekt de har på 

individens arbetstillfredsställelse. Herzberg (1976) kom att kalla faktorerna för hygien- 

respektive motivationsfaktorer. Hygienfaktorer inkluderar relationer med andra jämlikar inom 

organisationen, den fysiska arbetsmiljön, lön, arbetsvillkor och arbetssäkerhet. Vid avsaknad 

av dessa faktorer kan det påverka tillfredsställelsen negativt. Dessa faktorer är kopplade till 

själva arbetsmiljön och kan inte påverka motivationen men de kan skapa förutsättningar som 

har betydelse för motivationen. Motivationsfaktorer identifieras som uppmärksammande av 

resultat, arbetet i sig själv, ansvarstagande, befordran och personlig utveckling. 

Motivationsfaktorerna är kopplade till innehållet av arbetet och kan fungera tillfredställande 

då dessa uppfylls. Vidare belyser Herzberg (1976) ett antal arbetsfaktorer som är av berikande 

karaktär. Däribland finns direkt feedback från arbetet, det vill säga att den anställde genom 

resultatet av uppgiften, kan se hur väl den är utförd. Forskaren nämner även vikten av 

närvaron av kunder och möjligheten att själv kunna schemalägga sin tid på arbetsplatsen.  

 

De olika perspektiven på motivation; inre och yttre motivation (Costa & Gianecchini, 2005), 

belöningssystem (Costa & Gubitta 2008), Maslows (1970) behovstrappa, hygien- och 

motivationsfaktorer (Herzberg, 1976), och delar av de arbetsberikande faktorerna leder 

författarna vidare till arbetskaraktärsmodellen skapad av Hackman och Oldham (1975; 1976) 

eftersom de inspirerats av och själva tagit upp dessa teorier i sin forskning. 

 

2.2 Arbetskaraktärsmodellen 
 

Bildandet av arbetskaraktärsmodellen startade som ett samarbete på Yale universitet i början 

på 1970-talet mellan doktoranden Greg Oldham och hans mentor, professorn Richard 

Hackman (Oldham & Hackman, 2005). Yale blev en viktig plats där många inflytelserika 

forskare höll till vid samma tidpunkt, som Clay Alderfer, Ed Lawler och Ben Schneider. De 

kom senare att bli ett stort stöd för utvecklingen av teorin. Denna hade sin utgångspunkt i 

bland annat en studie utav Hackman och Lawler (1971) som behandlade motivation och 

arbetsegenskaper (Oldham & Hackman, 2005). Studien baserades vidare på Lawlers (1969) 

användande av förväntanssteorin, för att förklara varför vissa typer av arbeten är naturligt mer 

motiverande än andra. Även tidigare undersökningar av Turner och Lawrence (1965) och 

Hackman och Lawler (1971) bidrog med arbetskaraktärer som kom att bli betydelsefulla för 

arbetskaraktärsmodellen (Oldham & Hackman, 2005). 

 

Arbetskaraktärsmodellens grundteori strävar efter att förklara hur de olika arbetsuppgifterna 

som individer utför, påverkar deras attityd och beteende gentemot sitt arbete, samt under vilka 
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förhållanden som dessa effekter är starkast (Oldham & Hackman, 2005). Teorin föreslår fem 

kärndimensioner (figur 2.1) som ska påverka resultatet av arbetet och individerna som utför 

det. Detta genom att påverka tre psykologiska tillstånd hos de anställda. De tre psykologiska 

tillstånden som ursprungligen utvecklades av Turner och Lawrence (1965) är (1) Arbetet 

upplevt som meningsfullt, (2) Upplevt ansvar för resultatet och (3) Faktisk kunskap om 

resultatet av det man gör. I enlighet med Hackman och Lawler (1971) uttrycker Hackman och 

Oldham (1976) att modellen bygger på att individen upplever en positiv effekt i den 

utsträckning som han lär sig (faktisk kunskap om resultatet av det man gör) att han 

personligen (upplevt ansvar för resultatet) har presterat väl gällande en uppgift som han bryr 

sig om (arbetet upplevt som meningsfullt). De psykologiska tillstånden ska bidra till 

förståelsen av den upplevda meningsfullheten i arbetet (Oldham & Hackman, 2010). När alla 

psykologiska tillstånd är uppfyllda ska utfallen bli att den anställde känner en inre motivation 

vilket ska leda till hög utvecklingstillfredsställelse, hög generell arbetstillfredsställelse och 

hög arbetseffektivitet. Arbetsutformningen och möjligheten för de anställda att se samband 

mellan vad de presterar och resultat av arbetet påverkar därmed motivationen i Oldham och 

Hackmans (1980) modell.  

 

Det finns tre olika Moderatorer i modellen som kan modifiera resultatet av 

motivationspotentialen beroende på den anställdes personliga egenskaper (Oldham & 

Hackman 1980). Dessa moderatorer är: (1) Kunskaper och färdigheter: Det innebär att den 

anställde måste ha de kunskaper och färdigheter som krävs för att utföra sitt arbete så att det 

ska kunna upplevas som motiverande. Finns inte kunskapen så kan den anställde inte prestera 

bättre. Om personen i fråga inte klarar av att utföra sina arbetsuppgifter slutar denne till slut 

att försöka. (2) Utvecklingsbehovets styrka: Den anställde behöver inneha en vilja att 

utvecklas och själv kunna utvecklas med arbetet. Finns inte detta behov är det inte troligt 

arbetsresultatet påverkas. (3) Övriga arbetsförhållanden: Denna aspekt handlar om hur nöjd 

den anställde är med förhållandena på arbetsplatsen. Det vill säga relationer med kollegor, lön 

och trygghet. Om den anställde mår bra på sin arbetsplats är det lättare för denne att prestera 

bättre.  

 

Hackman och Oldham (1974) har utvecklat Job Diagnostic Survey-enkäten. Med denna kan 

arbetskaraktärsmodellen undersökas empiriskt utifrån en kvantitativ forskningsansats. För att 

mäta de anställdas grad av motivation på arbetsplatsen finns ett mätinstrument kallat MPS 

som använd vid sammanställning av empiri (Oldham & Hackman, 2005). Instrumentet mäter 

det relativa sambandet mellan de olika kärndimensionerna av arbetet och den anställdes 

motivationspotential (Oldham & Hackman, 1980).   

 



 

 

 

9 

 
Figur 2.1 Arbetskaraktärsmodellen (Hackman & Oldham, 1976, s. 256; författarnas egen 

översättning). 

 

2.3 Forskning kring arbetskaraktärsmodellen 
 

Hackman och Oldhams (1975; 1976) arbetskaraktärsmodell är väl beprövad i många olika 

sammanhang av både studenter och lärare. Den har även översatts till ett flertal olika språk 

(Oldham & Hackman, 2005). I mitten på 1980-talet så hade teorin eller delar av den 

undersökts empiriskt vid över 200 tillfällen (Fried & Ferris, 1987). Hackman & Oldhams tre 

huvudpublikationer från 1975, 1976 samt 1980 rapporterades av Citation Classics vara bland 

de mest publicerade artiklarna inom ämnet organisationsbeteende vid denna tidpunkt (Oldham 

& Hackman, 2005). Teorin är fortfarande omdiskuterad och används i bland annat läroböcker. 

Ytterligare ett stort antal empiriska undersökningar har gjorts sedan år 1980 (Oldham & 

Hackman, 2005). Majoriteten av dessa undersökningar har gett positiva resultat och stödjer 

Hackman och Oldham i deras forskning, trots vissa modifikationer och viss kritik (Roberts & 

Glick, 1981; Salancik & Pfeffer, 1978). Det fanns dock delade meningar om huruvida teorin 
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var applicerbar. Anhängare till Herzbergs tvåfaktorsteori var speciellt kritiska till en ny 

modell som ifrågasatte den renläriga arbetsberikningsteorin (Oldham & Hackman, 2005).  

 

Oldham och Hackman (2005) delar med sig av ytterligare kritik. De tar upp att förväntningar 

på arbetet skapas i större utsträckning av sociala faktorer, än av delar i arbetet i sig själv, att 

individer är olika gällande inställning till arbetet, samt svagheter i mätinstrumentet MPS. 

Trots vissa problem med att kvalitetsgranska arbetskaraktärsmodellen så är den fortfarande 

användbar om den används på rätt sätt och kan då ge värdefull information om hur de 

anställda uppfattar sitt arbetes egenskaper (Taber & Taylor, 1990). Forskning har visat stöd 

för att modellen visar effekter på motivation, tillfredställdhet och prestation (Fried & Ferris, 

1987). I miljöer där de anställda upplevt att kärndimensionerna har varit närvarande har detta 

lett till högre upplevd nivå av tillfredställelse och inre motivation (Adler, 1991). Taber och 

Taylor (1990) menar vidare att begränsningarna med modellen kan överkommas relativt 

enkelt. För fortsatt forskning rekommenderas det att använda sig av fler arbetsperspektiv. Så 

anser även Oldham och Hackman (2010) som lyfter fram det sociala perspektivet och påvisar 

att det bör undersökas djupare då det var en faktor som de gett för lite uppmärksamhet. 

Forskning av Morgeson och Humphrey (2006) menar att de sociala dimensionerna kan bidra 

till att öka de anställdas motivation och välmående genom ett socialt stöd. Även Love och 

Edwards (2005) har gjort undersökningar som visar stöd för att den sociala aspekten, 

arbetskontroll och arbetskrav påverkar produktiviteten positivt. Annan forskning visar att en 

kombination av arbeten och karaktärsdrag fastställer nivån av tillfredställelse hos de anställda 

(Sokoya, 2000).  

 

2.4 Kärndimensionerna  
 

I följande avsnitt presenteras de fem kärndimensionerna och hur de kopplas samman till de 

psykologiska tillstånden (Hackman & Oldham, 1976). De första tre dimensionerna kan alla 

bidra till en ökad upplevd meningsfullhet av arbetet, det vill säga det första psykologiska 

tillståndet. Den fjärde dimensionen kopplas samman med upplevt ansvar för resultatet och den 

sista dimensionen behandlar faktisk kunskap om resultatet av det den anställde gör. Slutligen 

presenteras två komplement till arbetskaraktärsmodellen som inte ingick i originalmodellen 

men som Hackman och Oldham (2010) menar kan vara lämpliga nya kärndimensioner.  

 

2.4.1  Krav på variation i kunskaper 

Denna dimension beskriver hur många olika aktiviteter och färdigheter som krävs av personen 

som utför arbetet och vilka olika kunskaper och talanger som denne innehar och utnyttjar 

(Hackman & Oldham, 1976). Genom att individen får utnyttja minst en av sina talanger så 

finns en möjlighet för den anställde att uppleva arbetet som meningsfullt. Även Rubenowitz 

(2004) menar att de anställda måste få möjlighet att använda sina talanger för att kunna 

utvecklas på arbetsplatsen. Hackman och Oldham (1976) menar att om istället flera talanger 

eller egenskaper utnyttjas så ökar potentialen att skapa en känsla av meningsfullhet för 

arbetet. Vid ett nyttjande av flera talanger undviks även ett monotont arbete, det vill säga 

utförandet av en enda uppgift (Hackman, Oldham, Janson & Purdy, 1975). Som exempel ger 

Hackman och Oldham (1976) att aktiviteter som pussel, frågespel och äventyrsaktiviteter 

upplevs till stor del som fascinerande då personer får bepröva sitt intellekt och utmana sina 

färdigheter. 
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Genom att använda sig av arbetsrotation ska detta skapa mer variation för de anställda 

(Maxwell, 2008). Arbetsrotation innebär att de anställda får byta arbetsuppgifter för en viss 

period, dagar eller veckor (Oldham & Hackman, 1980). Förhoppningarna med detta är att det 

ska stimulera den anställde genom att undvika en alltför låg arbetsaktivitet. Arbetsgivarna kan 

delge sig de anställdas olika kunskaper och intressen, för att sedan ge den anställde en lämplig 

arbetspost (Maxwell, 2008). Detta sätt hjälper de anställda att få kunskap om många olika 

aspekter i företaget och hjälper dem att bekanta sig med fler personer i organisationen. 

Fördelarna med arbetsrotation är att det leder till motivation hos de anställda. Det leder även 

till ökad produktivitet, flexibilitet och arbetserfarenhet som vidare leder till att de anställda 

bättre hanterar förändringar (Maxwell, 2008). Även om det finns många positiva aspekter 

med arbetsrotation kan detta vara negativt för arbetserfarna som inte vill lära sig nya 

arbetsuppgifter. Ett annat problem är att anställda verkar anpassa sig relativt snabbt till nya 

uppgifter och de blir då lika enformiga som de gamla (Hackman & Oldham, 1980). Det har 

även visat sig finnas praktiska problem med att flytta de anställda från de olika arbetena 

(Maxwell, 2008).  

 

Utformning av arbetsuppgifter uppmärksammades redan 1850 då Adam Smith publicerade 

den kända beskrivningen om hur nålar skulle tillverkas (Oldham & Hackman, 2010). De 

anställda utförde endast en uppgift var som t.ex. dra ut tråden, klippa av den, vässa nålen osv. 

Detta synsätt fortsatte att behandlas och kom senare att kallas Vetenskaplig ledning eller 

Taylorismen, som utvecklades av Taylor (1911) för ett sekel sedan. Han simplifierade 

arbetsuppgifter så att arbetarna fungerade som en kugg i ett hjul och som en del i en maskin. 

Detta för att skapa större kontroll och effektivitet på arbetsplatsen. Detta arbetssätt visade sig 

påverka de anställda negativt då arbetarna istället började bete sig på sätt som bestred 

direktiven (Walker & Guest, 1952). Mintzberg (1980) kallar den här typen av högt 

specialiserade, rutinutförda och monotona arbetsuppgifter för en del av maskinbyråkratin. 

Dessa arbeten påträffas i företag som massproducerar, exempelvis i textilbranschen, 

tobaksindustrin, och bilbranschen. En annan byråkrati, som kännetecknas av högt tränade 

specialister, kallade proffessionister benämner Mintzberg (1980) professionsbyråkratin. 

Eftersom dessa proffessionister har bred kunskap tillåts de att arbeta på ett friare sätt, i 

förhållande till andra kollegor men även högre chefer. Ett exempel är inom läraryrket, där 

lärare på egen hand sköter undervisning genom ett samarbete med rektor och ledning på 

skolan. 

 

McClelland (1987) utvecklade en teori där han uppmärksammade tre i särdrag viktiga behov. 

Två av dessa var behovet av att lyckas och personlig utveckling. Dessa behov skulle uppnås 

av komplexa uppgifter och högt presterande arbete. Herzberg (1966; 1976) revolutionerande 

1969 med hans närmande mot en arbetsutformning som skulle motivera arbetarna genom att 

skapa ett mer berikat arbete istället för att simplifiera det. Även Deci, Koestner och Ryan 

(1999) menar att motivation har en stark koppling till den anställdes kompetens gällande 

arbetsuppgiften.  

 

2.4.2 Identifikation med uppgiften  

Dimensionen beskriver hur pass stor del av arbetet som utförs av samma person från början 

till slut med ett synbart resultat. Personen som utför arbetet kommer att uppleva arbetet som 

mer meningsfullt om denne får se ett märkbart resultat vid slutet av utförandet (Hackman & 

Oldham, 1976).  
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Ett exempel är vid tillverkning av produkter; en anställd som får se resultatet av bordet som 

byggs, och inte bara tillverkar bordsben var dag, finner lättare motivation till fortsatt arbete 

(Hackman & Oldham, 1976). Robbins (2001) ger ett likande exempel och talar om hur en 

möbeltillverkare väljer träslag, bygger möbeln, och fulländar den. Detta arbete kräver ingen 

eller en liten komplettering för att färdigställas. I detaljhandeln skulle detta kunna vara ett 

exempel då tillverkaren även själv säljer de varor som denne skapat. Forskaren menar att 

denna typ av arbete motiverar den anställde eftersom att denne direkt ser resultatet av själva 

arbetet. Gagné & Deci (2005) instämmer och menar att det är viktigt för den anställdes 

upplevda meningsfullhet till sitt arbete, att kunna identifiera sina arbetsuppgifter. Det är även 

av stor betydelse för den anställdes motivation i arbetet. Genom att utvidga arbetet för den 

anställde kan denne identifiera vad den tillför den totala produktionen i företaget (Maxwell, 

2008). Målet med detta är att skapa ett arbete som är mer attraktivt och givande.  

 

Arbetsutvidgning handlar om att ge arbetaren mer variation genom att kombinera 

specialiserade uppgifter av liknande svårighetsgrad (Kreitner & Kinicki, 2001). På så sätt får 

den anställd mer variation i arbetet. Förespråkare av arbetsutvidgning hävdar att det kan skapa 

arbetstillfredsställelse, motivation och förbättrad kvalité av produktionen (Kreitner & Kinicki, 

2001). Dock visar ytterligare forskning att arbetsutvidgning inte har en hållbar och 

betydelsefull påverkan för dessa faktorer, utan måste användas som en del i ett bredare 

perspektiv där många olika tekniker för arbetsutformning används (Kreitner & Kinicki, 2001).  

 

2.4.3 Uppgiftens betydelse  

Denna dimension beskriver i vilken utsträckning arbetsuppgiften har en betydelsefull 

inverkan på människor i och kring organisationen (Hackman & Oldham, 1976). De finns två 

typer av inverkan som arbetet kan ha på organisationen. Den första behandlar intern inverkan 

och hur viktig arbetsuppgiften är för företaget (Garg & Rastogi, 2005). Den andra är extern 

inverkan och handlar om hur stolta de anställda är över sina arbeten när de talar om dessa med 

familj, vänner och bekanta. När en anställd inser vilken inverkan den har på andra människor 

genom att utföra sitt arbete kan detta skapa en ökad motivation för arbetet (Hackman & 

Oldham, 1976) och ökat engagemang för organisationen (Glission & Durick, 1988). Campion 

och Medsker (1993) håller med och menar att uppgiftens betydelse är en viktig faktor för att 

anställda ska uppleva deras arbete som meningsfullt. Hackman och Oldham (1976) ger ett 

exempel som är livsavgörande för omgivningen; en anställd som skruvar fast delar på 

flygplansbromsar. I en butik skulle detta kunna vara en anställds uppgift att vid kassan packa 

ner kläder i en påse till en kund. Dock menar forskarna att den förstnämnda arbetsuppgiften 

har större chans att ge den anställde en känsla av meningsfullhet. Detta eftersom att 

passagerares liv hänger på att flygplanet har väl fungerande bromsar. Att lägga ner kläder i en 

påse, har däremot ingen livsavgörande inverkan på människors liv. Ytterligare en aspekt som 

är viktig för att den anställde ska känna att uppgiften är betydande, är huruvida den anställde 

upplever att någon annan skulle kunna utföra samma uppgift utan svårigheter eller inte 

(Wong, 1998). Om den anställde inte känner att det är av betydelse att denne går till arbetet så 

har uppgiften ingen betydande inverkan på den upplevda arbetstillfredsställelsen.  

 

2.4.4 Autonomi 

Kärndimensionen talar om hur stort ansvar personen får ta för sitt arbete, i vilken utsträckning 

den anställde får ta egna beslut och hur mycket frihet denne har över att planera sina egna 

arbetsuppgifter (Hackman & Oldham, 1976). Detta är en bidragande faktor till hur stort 

upplevt ansvarstagande den anställda känner, som är det andra psykologiska tillståndet. 
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Människor med arbeten som tillåter stort självbestämmande gör dessa individer medvetna om 

att de är ansvariga för både framgångar och misslyckande. Hur resultatet av själva arbetet 

sedan framställs påverkar den anställde (Hackman et al., 1975). 

 

Ett av McClellands (1987) tre behov för att skapa motivation är det som behandlar 

maktaspekten. Enligt honom finns det människor som har makt som den största drivkraften 

till att skapa motivation på arbetsplatsen. Dessa personer söker sig till arbetsplatser där det 

finns mycket utrymme för att ta egna beslut. Kännetecknande är även sökandet av kollegor 

med annan drivkraft än självbestämmande. Detta för att undvika konfrontation och för att öka 

lojaliteten till den förstnämnde. Även Vroom (1995) menar att människan vill ha möjlighet att 

vara med och påverka hur arbetet ska utföras. Påverkan ger den anställde en viss status och 

ökar motivationen på arbetsplatsen. Det finns många studier som visar att självbestämmande 

inom arbetet leder till positiva effekter, en effekt är viljan att agera förebyggande (Parker, 

Wall, & Jackson, 1997). En annan positiv effekt är att självbestämmande leder till personligt 

initiativtagande (Frese, Kring, Soose, & Zempel, 1996). Personligt initiativtagande leder 

vidare till att människan känner ett upplevt ansvar på arbetet (Fuller, Marler & Hester, 2006; 

Parker et al., 1997). Herzberg et al. (1959) menar att ansvar är en viktig faktor. Om den 

anställde själv får ansvara för sitt arbete och ibland även kollegornas, så kan det leda till 

arbetstillfredsställelse. Om den anställde istället får ta för lite eget ansvar så kan det leda till 

missnöje med arbetet. Empiriska studier har visat att självbestämmande är av stor betydelse 

för den inre motivationen och för utförandet av uppgifter (Foss, Minbaeva, Pedersen 

& Reinholt, 2009). Studier av Deci och Ryan (1999) har visat att arbetsmiljöer med hög grad 

av självbestämmande har en positiv koppling till högt presterande, inre motivation och de 

anställdas engagemang i sitt arbete. Latham och Pinder (2005) instämmer och menar att en 

hög nivå av självbestämmande tillåter de anställda att frigöra tid för att utvecklas och ger dem 

ökad kunskap gällande sina arbetsuppgifter.  

 

Andra forskare presenterar kritik mot för mycket självbestämmande, framför allt om den 

anställde är ny på arbetsplatsen (Becker, 1964; Hall & Nougaim, 1968; Van Maanen, 1975). 

Forskarna förklarar detta genom att nyanställda i början är upptagna med att hitta sin identitet 

i arbetsgruppen, och att mycket ansvar har en negativ inverkan på den processen. Forskarna 

får stöd av Schein (1971) och Buchanan (1974), som menar att den anställde kan koncentrera 

sig på utmanande uppgifter och stort ansvarstagande först när denne känner sig trygg i 

företaget. Forskarna menar vidare att anställda som inte prioriterar självbestämmande med 

stor sannolikhet istället svarar på de arbetskaraktärer som ger dem vägledning och feedback. 

Exempel på sådan vägledning är inlärning genom att studera kollegors interaktion med kunder 

och deras försäljningsteknik. 

 

2.4.5 Feedback från uppgiften 

Denna dimension berättar hur bra arbetet är genomfört med själva resultatet av 

arbetsuppgiften (Hackman & Oldham, 1976). Forskarna menar att feedback från uppgiften 

även behandlar feedback från kunden, men inte från chef och kollegor. De anställda som 

medverkat i denna uppsats berörs av feedback från kunden eftersom att deras uppgifter består 

till stor del av kontakt med kunder. Ett exempel är om den anställde skapar nya kreationer i 

skyltfönstret och som ett resultat av detta så ökar försäljningen av dessa plagg. Ett annat 

exempel kan vara när en säljare avslutar en affär med en kund och tar emot betalning, som en 

bekräftelse av avslutad uppgift. Denna dimension kopplas samman med upplevt ansvar av 

resultat som är det tredje och sista psykologiska tillståndet (Oldham & Hackman, 2005). 
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Prestationen på arbetet är resultatet av en rad beteenden som kan återkopplas till motivation 

menar Jacobsen och Thorsvik (2008).  

 

Gällande karaktärsdrag på arbetet som påverkar de anställda genom tillfredställelse och 

engagemang inom företag så menar Singh (1998) att det finns två huvudsakliga grunder som 

relationen bygger på, motivation och means-end-kedjor. Means-end visar hur den anställde 

känner ett värde genom att uppleva fördelar när denne uppnått önskvärda mål med sina 

arbetsuppgifter. Att få feedback på sina prestationer är en viktig aspekt för att känna sig 

kompetent för sitt arbete och är ett starkt verktyg till motivation (Deci, Koestner, & Ryan, 

1999). Likaså Rubenowitz (2004) menar att det är viktigt för de anställda att kunna se 

betydelsen av arbetet de utför. Oldham och Hackman (2005) menar att den mest effektiva 

feedbacken är den som kommer från arbetet eftersom den är direkt. 

 

Enligt Katz (1978) har feedback från uppgiften dock störst betydelse hos nyanställd personal. 

När anställningen sedan fortgår så trappas betydelsen ner, menar forskaren. Katz menar vidare 

att nyanställd personal, som har tidigare erfarenhet av liknande arbete, har större 

motivationsmöjlighet av denna kärndimension. Nyanställd personal utan tidigare erfarenhet 

har ingenting att jämföra med och kan därför inte se hur bra de arbetar. Medan de med 

erfarenhet ser om resultatet av arbetet är bättre eller sämre än tidigare, och därför får direkt 

feedback av arbetsuppgiften.  

 

2.5 Komplement till kärndimensionerna  
 

Oldham och Hackman (2005) började utveckla sin teori på 1970-talet och teorin har 

genomgått en del förändringar. Modellen har reviderats då författarna själva och andra 

forskare har beprövat modellen empiriskt. Oldham och Hackman (2010) uteslöt tidigare 

dimensionerna av de sociala aspekterna från arbetskaraktärsmodellen, då de ansåg att de inte 

påverkade den inre motivationen. Vidare ansåg forskarna att de inte var relevanta för den 

typen av arbete som dominerade för 35 år sedan, då studien först genomfördes. De sociala 

aspekterna visar hur stor del av arbetet som involverar andra individer och relevansen av 

feedback från arbetskollegor och överordnade (Oldham & Hackman, 2010). Forskarna menar 

att antalet serviceyrken har ökat kraftigt den senaste tiden på arbetsmarknaden och utgör en 

stor del av arbetskraften i västvärlden. De förklarar att när deras teori började utvecklas så låg 

huvudfokusen på arbetstagare i produktionen som utvecklade organisationens produkt eller 

service. På 2000-talets arbetsmarknad är samverkan med ledare och professionella en 

betydligt större del av arbetet, menar forskarna. Detta leder Oldham och Hackman (2010) 

fram till två kompletterande kärndimensioner till teorin som är av betydelse för 

servicemarknaden. 

 

2.5.1 Feedback från agenter  

Denna kompletterande kärndimension behandlar feedback som kommer direkt ifrån 

medarbetare och chefer, vilket kan fungera som ett komplement till feedback från uppgiften 

(Oldham & Hackman, 2010). Skillnaden är att denna feedback endast kommer ifrån chef och 

kollegor.  

 

Det är sagt att feedback brukar vara negativ eller degenerativ, vilket betyder att någonting inte 

fungerar som det ska (Palumbo & Pennisi, 2002). Den andra sortens feedback är positiv eller 

regenerativ, som betyder att någonting skapas eller växer. Både positiv och negativ feedback 
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kan fungera som en positiv faktor. Negativ feedback kan sporra till att prestera bättre medan 

positiv feedback stärker personens självförtroende (Jönsson, 2009). Bengoechea och Strean 

(2007) menar dock att negativ feedback kan ha en negativ effekt på människans motivation. 

 

Det är svårt att ge konstruktiv kritik till sina kollegor då det krävs extra finkänslighet 

(Hathaway, 1997). Forskaren menar att om kritiken används på ett bra sätt så kan den leda till 

ökad trivsel på arbetsplatsen. Konstruktiv kritik uppmuntrar både den som ger och den som 

erhåller kritiken. Vidare menar Hathaway (1997) att alla individer ständigt måste växa och 

lära sig för att förbättras. Det är därför viktigt att förklara varför kritiken ges och vad det ger 

för konsekvenser. Likaså att ge förslag på en lösning till problemet och att föreställa sig hur 

kollegan kommer att reagera på kritiken. Det är även viktigt, menar forskaren, att visa respekt 

och medkänsla för personen som kritiseras. 

 

Personlig feedback har betydelse för ett personligt erkännande och är ett viktigt element för 

att skapa arbetstillfredsställelse (Herzberg et al, 1959). Detta erkännande får den anställde 

genom uppmärksammande av andra personer, till exempel från kollegor. Positiv feedback 

fungerar uppmuntrande på den anställdes inre motivation (Mouratidis, Vansteenkiste, Lens & 

Sideridis, 2008). Forskarna förtydligar och säger att vid påverkan av den inre motivationen så 

utför arbetstagaren uppgiften på grund av att det finns ett intresse i att göra det. Det vill säga 

den anställde arbetar av egen vilja.  

 

Kluger och DeNisi (1996) menar att det finns fyra olika möjliga reaktioner på feedback. Den 

anställde kan välja att försöka förbättra sig för att nå sitt mål, ändra på målet, förkasta målet, 

samt ignorera feedbacken. Forskarna beskriver feedback som skillnaden mellan den aktuella 

kunskapsnivån och den nivå som krävs för att utföra en uppgift.  

 

2.5.2 Samverkan med andra 

Denna dimension visar i vilken utsträckning den anställde arbetar nära kollegor och kunder 

för att utföra sitt arbete (Oldham & Hackman, 2010). 

 

Från ett socialpsykologiskt perspektiv så är människan av natur en sällskaplig varelse, även 

kallat socialt responsiv (Asplund, 1987). Forskaren menar att människan uttrycker sig verbalt 

eller icke-verbalt till andra människor. Det sker genom ett inneboende behov av att interagera 

och få respons från andra människor. Vroom (1995) menar att människan inte längre bara 

motiveras av lön och belöningar eftersom denne fortsätter att arbeta även då det inte längre 

finns behov utav pengar. Forskaren menar vidare att även de sociala faktorerna kan fungera 

som belöning och uppskattning, som när arbetskollegor visar respekt och beundran. En studie 

gällande de som är benägna att fortsätta arbeta efter en lotterivinst, tydliggjorde att det var det 

sociala stödet och den goda psykosociala arbetsmiljön som motiverade till att återgå till 

arbetet (Berglund, 2009).  

 

Anställda skulle vilja ha en nära, mer autentisk relation med sina kollegor enligt Dixon 

(1996). Forskaren menar dock att det finns många anställda som känner en rädsla för att 

bygga en sådan relation, eftersom det inte skulle vara lämpligt för en arbetsplats. Denna rädsla 

hos de anställda gör att det gås miste om två utvecklingsmöjligheter. Genom att inte våga vara 

sig själva på arbetet så går de anställda miste om att utvecklas personligen och även att 

utveckla organisationen. Forskaren menar därmed att den anställde går miste om möjligheten 

att utvecklas med hjälp av sociala interaktioner. Lambert, Hogan och Barton (2001) 

instämmer i att relationer mellan anställda är viktiga eftersom de är betydande för den 
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anställda. Som (2009) menar att tillit och starka band mellan kollegor skapar förutsättningar 

för att förmedla organisationens värderingar. Likaså Rhodes och Steers (1981) menar att 

positiva medarbetarrelationer resulterar i att de anställda finner arbetsmotivation. Cartwright 

och Holmes (2006) förtydligar och säger att i en social miljö med bra relationer mellan 

kollegor så kan de uppleva att arbetet är mer betydelsefullt. Även människor runtomkring 

organisationen kan skapa ett stöd som har en motiverande effekt (Kanfer & Ackerman, 2005). 

Grant (2008) menar att arbeten som uppmuntrar till kontakt med andra människor kan leda till 

att de som utför arbetet lär sig, identifierar sig och sympatiserar med motparten. Detta 

resulterar i positiva sociala relationer, menar forskaren. 

 

Herzberg et al. (1959) menar däremot att samverkan med andra inte är av relevans. De menar 

att personliga relationer till kollegor väldigt sällan associerats med positiva attityder till 

arbetet. Inte heller den sociala rollen till chefen ska vara av relevans enligt författarna. 

Problematiken ligger ofta i att organisationen har svårigheter att skapa en miljö för de 

anställda som gör att det känner sig motiverade för att arbeta mot organisationens mål 

(Lundberg, Gudmundsson & Andersson, 2008). 
 

2.6 Reviderad arbetskaraktärsmodell 
 

 

 
 

Figur 2.2 Reviderad arbetskaraktärsmodell (Hackman & Oldham, 1976, s. 256; Oldham & 

Hackman, 2010; författarnas egen tolkning). 
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I Figur 2.2 redovisas de fem ursprungliga kärndimensionerna och de två komplement som 

undersöktes empiriskt av författarna. Hackman och Oldham (1976) menar att chansen att öka 

den upplevda meningsfullheten i arbetet ska tillta när de fem kärndimensionerna upplevs som 

närvarande i arbetet, av de anställda. Dessa kärndimensioner ska vara lösningen för att 

identifiera arbetets form och genom förändring av dessa ska det ge de anställda en möjlighet 

att bli motiverade av sina arbetsuppgifter (Hackman & Oldham, 1976). En problematisk 

aspekt finns dock med att kärndimensionerna ska leda till de specifika psykologiska 

tillstånden, detta eftersom var individs egenskaper är olika (Hackman & Oldham, 1980). 

Fokus i denna modell ligger på kärndimensionerna då de psykologiska tillstånden uppgetts 

vara inre och inte representerar delar av arbetet som kan påverkas (Oldham & Hackman, 

2005). Hackman och Oldham (1976) menar att kärndimensionerna har som störst effekt när 

de anställda har en vilja av att utvecklas och växa på arbetet likväl som personligen. Modellen 

kommer att appliceras på intervjupersonerna och deras individuella egenskaper för att se om 

kärndimensionerna har inverkan på deras inre motivation. 
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3 METOD 
 

 

I metoden förklaras de teoretiska och empiriska val som gjort för denna uppsats. Vad som 

utförts och vad konsekvenser utav detta ledde till. 

 

3.1 Forskningsansats 
 

De två grundläggande metodval som finns är kvantitativ respektive kvalitativ metod. Den 

kvalitativa ansatsen har växt fram ur hermeneutiken (Stukát, 2007). Hermeneutiken är en 

tolkningslära som söker förståelse i människors handlingar, snarare än förklaringar (Patel & 

Davidsson, 2003). I den kvantitativa metoden används numeriska relationer för att 

sammanställa insamlad data. Denna insamling tolkas i en rad olika aspekter för att försöka få 

fram svar på det undersökningen avser att mäta (Ekengren & Hinnfors, 2006). I tolkandet av 

dessa siffror så används ofta kvalitativa metoder. Ekengren och Hinnfors (2006) menar att de 

olika metoderna ofta bygger på varandra. Ett kvalitativt tillvägagångssätt undersöker ett fåtal 

enheter, och strävar efter att på djupet kunna berätta något om de undersökta (Björndal, 2005). 

Med detta i åtanke utgick författarna utifrån ett kvalitativt perspektiv för att på djupet 

undersöka det särskilda hos varje enskild anställd med hjälp utav intervjuer (Holme & 

Solvang, 1991; Jacobsen, 2002). Kvale och Brinkmann (2009) styrker metodvalet genom att 

säga att intervjun är särskilt lämpad när forskaren söker information om människans syn på 

saker, hur de upplever en viss situation, och hur de uppfattar sig själva. Eftersom målet var att 

finna svar på vad som motiverar syditalienare i sitt arbete, att ta del av de anställdas tankar 

och åsikter, så valdes intervjuer för denna forskning. Konsekvensen är att författarna inte 

kunde generalisera resultatet, det vill säga berätta något som gällde för en större grupp 

människor, utan endast uttala sig om vad som motiverade de personer med vilka intervjuerna 

genomfördes (Björndal, 2005; Ekengren och Hinnfors, 2006).  

 

Det finns tre olika vägar att gå vid skrivandet av en uppsats, induktiv, deduktiv respektive 

abduktiv väg (Patel & Davidson, 2003). Den induktiva ansatsen innebär att forskaren utgår 

från ruta ett. Utan att följa en given teori, bildar forskaren sin egen tes, efter att empirin är 

insamlad. Vid en deduktiv ansats studerar forskaren först en eller flera teorier, drar slutsatser 

utav dessa, och samlar sedan in empiri för att bekräfta eller dementera teorierna. Den tredje 

ansatsen som kallas abduktiv ansats är en blandning av de båda tidigare nämnda 

tillvägagångssätten. Denna uppsats har skrivits ur ett deduktivt perspektiv då författarna valde 

att först studera teori och utifrån teorin skapa öppna intervjufrågor. Konsekvenserna av detta 

metodval är att uppsatsen blev styrd av den på förhand studerade teoretiska referensramen. 

Vid ett annat metodval hade andra fakta med sannolikhet presenterats. Om det hade varit 

bättre kan inte författarna svara på. 

 

3.2 Litteratursökning 
 

Böcker och elektroniska vetenskapliga artiklar har varit den största andrahandskällan till 

studien. I första hand sökte författarna data gällande tidigare forskning om 
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arbetskaraktärsmodellen i Italien då det var där författarnas undersökning ägde rum. 

Författarna hade dock svårt att hitta sådan forskning. Näst söktes efter tidigare forskning i 

Europa, men inte heller det var vanligt förekommande. Stor del av den tidigare forskning som 

har studerats, har genomförts i USA. Konsekvenserna av detta är att författarna endast har 

funnit relativt olika undersökningar och därmed fanns en vetenskaplig lucka att fylla. En 

lucka fanns i servicebranschen i Neapel. 

 

Många av böckerna som författarna har använt sig av i sökandet av andrahandskällor är 

skrivna på italienska, eftersom att det var svårt att komma över engelsk litteratur i Neapel. Det 

har skett kritiskt granskning av all litteratur och undersökning av andrahandskällorna. Böcker 

som författarna har använt sig av har de funnit på biblioteket på Università degli studi di 

Napoli, Federico II, samt Biblioteca Nazionale i Neapel. Att använda sig av böcker skrivna på 

italienska kan öka risken för bristande validitet. Det finns alltid en risk vid översättning att 

materialet översätts felaktigt.   

 

De elektroniska artiklar som använts i denna studie har hämtats på Halmstad Högskolas 

hemsida
2
, via databaser som till exempel ProQuest – ABI/INFORM och JSTOR, samt via 

Hackmans samlingsdatabas
3
.  Sökord som har använts är bland annat; Hackman och Oldham, 

arbetskaraktörsmodellen, Job Diagnostic Survey, sales people, job characteristics, 

arbetsutformning, organisation, sociala faktorer, motivation, job satisfaction, job design, 

detaljhandeln, Italien, Europa.  

 

Den teori och modell som uppsatsen utgick ifrån kommer ifrån Hackman och Oldhams 

arbetskaraktärsmodell (1975; 1976; 1980). Författarna studerade artiklar från år 1975 fram till 

den senaste artikeln av Oldham och Hackman som skrevs år 2010 där de själva diskuterar 

användandet av arbetskaraktärsmodellen, kritik och framtida forskning. Kritik mot 

arbetskaraktärsmodellen söktes även separat för att författarna inte skulle bli förledda av 

huvudforskarna. Likaså tidigare uppsatser inom ämnet motivation har använts som 

inspirationskälla under sökandet av teori.  

 

3.3 Operationalisering 

 

Författarna skapade en intervjuguide (bilaga 1; 2) som underlag för kommande intervjuer. 

Intervjuguiden baserades på frågor tagna ur Hackman och Oldhams (1974) Job Design 

Survey-enkät. Frågorna kompletterades med de aspekter som forskarna själva menade fattades 

(Oldham & Hackman, 2010), det vill säga frågor kring vikten av samverkan med andra i och 

kring organisationen, samt feedback från chef och kollegor. Då denna enkät är utvecklad för 

en kvantitativ undersökning, så valdes vissa frågor ut och utvecklades för att beröra alla 

kärndimensioner i forskarnas arbetskaraktärsmodell. Det valdes ut ett fyrtiotal frågor, för att 

bemöta forskarnas teori om de fem kärndimensionerna, samt de två kompletterande 

dimensionerna. Frågorna utformades på ett sätt så att de skulle vara av relevans för att besvara 

frågeställningen i uppsatsen. Inledningsvis ställde författarna ett fåtal frågor gällande tidigare 

arbetserfarenhet och utbildning. I intervjuguiden finns det runt fem frågor som behandlar 

varje kärndimension i Hackman och Oldhams (1975) modell. Antalet frågor stämde väl in 

med tidsramen för en intervju som rekommenderades av Jacobsen (2002). Vid fler frågor ges 

med sannolikhet mer information, men risken är att intervjupersonerna blir trötta och svarar 

                                                 
2
 http://www.hh.se/bibliotek/sokvarasamlingar/artiklarochdatabaser.6182.html 

3
 http://www.people.fas.harvard.edu/~hackman/csvsearch.cgi?search=hackman 
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kortare och mindre relevant mot slutet av intervjun Jacobsen (2002). Fråga ett till sex 

behandlade hur många olika aktiviteter och färdigheter som krävdes av de anställda under 

arbetets gång. Fråga sju till tio behandlade hur pass stor del av arbetet som utfördes av samma 

person från början till slut. Fråga 11 till 13 talar om i vilken utsträckning arbetsuppgiften hade 

en betydelsefull inverkan på människor i och kring organisationen, tätt följt av fråga 14 till 17 

gällande hur stort ansvar de anställda fick ta på sin arbetsplats. Fråga 18 till 20 berörde 

mängden feedback de anställda fick från arbetsuppgiften och fråga 21 till 23 berörde positiv 

och negativ kritik från kollegor och överordnade. Slutligen ställdes fråga 24 till 26 gällande 

vikten av att arbeta nära kollegor och kunder, samt ett antal avslutande frågor, fråga 27 till 35 

som exempelvis berörde skillnader och likheter på den tidigare samt den nuvarande 

arbetsplatsen (bilaga 1; 2). 

 

Trots att det är lättare att kategorisera frågor med slutna svar vid sammanställning av 

intervjuguiden (Bryman & Bell, 2007) så valde författarna att arbeta med öppna frågor för att 

få en djupare förståelse för vad som bäst motiverar de anställda på arbetsplatsen. En öppen 

intervjuguide skapades med Hackman och Oldhams (1975), samt Oldham och Hackmans 

(2010) kärndimensioner som grund, med underliggande stödfrågor till dessa. 

Forskningsfrågan till var kärndimension omformulerades till intervjufrågor, för att de skulle 

få en lättsam talspråklig form (Kvale & Brinkmann, 2009). Konsekvensen blev att 

intervjupersonerna ibland pratade om annat än vad som efterfrågades av författarna. Intervjun 

framställdes först på svenska, för att sedan översättas till italienska. Anledningen till att 

frågorna inte skrevs på engelska, som enligt allmän kännedom är ett internationellt språk, är 

att missförstånd lätt kan uppstå då syditalienare inte hanterar språket så bra enligt författarnas 

erfarenhet.  

 

3.4 Urval 

 

Intervjuerna kom att genomföras med butiksanställda som arbetade med direkt försäljning till 

kunden. Anledningen till att författarna valde att göra intervjuerna i just försäljningsföretag, är 

att under tiden i Neapel uppmärksammade författarna ett problem som de fann intressant och 

ville undersöka. Som nämnt även i problemdiskussionen så fanns lite forskning om arbetets 

karaktär kopplat till motivation som var anpassat till servicebranschen. I vardagen passerades 

butiker längs med stadens gator och författarna uppmärksammade hur personalen interagerade 

med kunderna. Ofta sa personalen ingenting till kunden, utan tog endast emot betalningen och 

överlämnade kvittot respektive de av kunden inköpta varorna. Vid en första anblick tycktes 

personalen i detaljhandelsföretag i Neapel, vara omotiverad på sin arbetsplats. Att be 

personalen om hjälp kunde kännas lönlöst då de ofta inte gav speciellt mycket information. I 

små butiker bemöttes kunden ofta av ett stort antal anställda som gav en känsla av 

övervakande. I andra butiker möttes kunden med ett leende, fick bra service, och lämnades 

ändå att själv botanisera bland varorna. Dessa två typer av beteende gjorde att författarna fann 

det svårt att finna balans i samförståndet mellan kund och butikspersonal. I denna splittrade 

mening ställdes frågan om vad det var som motiverade de anställda i sitt arbete. Författarna 

diskuterade livligt detta försäljningsbeteende och frågan angående de anställdas 

arbetsmotivation kom på tal som en möjlig anledning. Val av bransch gjordes således 

medvetet och strategiskt (Jacobsen, 2002), för att som konsekvens få svar på författarnas 

frågeställning.  

 

Uppsatsen söker att ta del av de anställdas perspektiv i olika miljöer och under olika direktiv. 

Från början var författarnas förhoppning att göra ett strategiskt urval av butiker, dels där de 
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inte upplevt personalen som motiverad, och dels där personalen upplevts som väldigt 

tillmötesgående och mer motiverad. Författarna ville använda sig av detta strategiska urval för 

att öka bredden och variationen i undersökningen (Jacobsen, 2002). Dock skulle det visa sig 

att det var betydligt lättare att få lov att göra intervjuer i väl ansedda butiker, med trevlig 

personal, tillhörande en stor kedja. De flesta små självständiga butiker, med mindre trevlig 

personal, som författarna uppmärksammat vid besök i butikerna, samt fått information om 

genom testintervjuerna, var inte intresserade av att vara en del av författarnas uppsats. Det var 

dessa små butiker som fångade författarnas intresse, eftersom att författarna där uppfattade 

arbetsförhållandena som sämre. Således gjorde författarna, efter mångt och mycket, ett 

bekvämlighetsurval (Jacobsen, 2002) gällande urval av butiker. Konsekvenserna av detta 

bekvämlighetsurval blev att författarna inte kunde undersöka butiker med både till synes 

motiverad och omotiverad personal. Därmed minskades undersökningens intervjupersoner i 

termer av bredd och variation. 

 

Författarna undersökte personalen som arbetar med kundkontakt i fyra butiker i Neapel, 

Italien. Butikerna är belägna i olika kvarter runt om i staden och säljer bland annat smycken, 

accessoarer och kläder. Valet att genomföra intervjuerna i just dessa olika butiker gjordes dels 

på grund av att möjligheten fanns, och dels på grund av tips från bekanta till författarna. 

Kontakten med den första butiken skedde via butiksansvarig som i sin tur disponerade ut 

tillgänglig personal. Efter många avslag från andra butiksansvariga, som inte under några 

omständigheter ville ställa upp på en intervju, eller tillät någon annan i personalen att göra 

det, så fick författarna tänka om. De frågade istället någon annan i butikspersonalen, och var 

noga med att poängtera att allt som sades skulle förbli anonymt. Således var författarna 

tvungna att göra ett bekvämlighetsurval även vad gällde urval av intervjupersoner (Jacobsen, 

2002). Detta innebär att de valde intervjupersoner i butiker som gick att nå, och var villiga att 

genomföra en intervju. Författarna ville inledningsvis, som Jacobsen (2002) skriver, få bredd 

och variation på de anställda. De ville möta intervjupersoner av olika kön och ålder, med 

varierad arbetslivserfarenhet. Merparten av intervjupersonerna var dock kvinnor. Detta kan 

bero på att de representerar en större del av personalen som författarna mött i detaljhandeln i 

Neapel.  

 

Antalet intervjuer baserades inledningsvis på hur mycket information författarna fick från var 

intervju. I den första butiken lämnade personalen väldigt lika svar så då togs beslutet att 

istället söka efter en ny intervjuperson i en annan butik, för att på så sätt finna mer variation i 

svaren. Två av de tre intervjuade i den första butiken var testintervjuer och på grund av det så 

genomfördes ytterligare en intervju i samma butik för att söka svar på de frågor som 

intervjuguiden kompletterats med. Men trots att de första två intervjuerna var testintervjuer så 

fick författarna väldigt lika information av de intervjuade. Författarna bestämde sig därför att 

hädanefter intervjua en anställd i fler butiker istället för flera anställda i färre butiker. 

Ekengren och Hinnfors (2006) ger en riktlinje om att när författarna inte längre finner 

variation i svaren så är intervjuerna klara, det kallas för teoretisk mättnad. Författarnas 

förhoppning var att nå just teoretisk mättnad. Det visade sig vara väldigt svårt att få intervjua 

anställda som hade dåliga arbetsförhållanden i jämförelse med de redan intervjuade. På grund 

av detta genomfördes sex stycken intervjuer.  

 

3.5 Kvalitativ forskningsintervju 

 

Denna typ av undersökning kallas tvärsnittsstudie. Det innebär, som Jacobsen (2002) skriver, 

att det inte kan förtäljas något om förändringen av de anställdas motivation över tid, och 
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därmed inte heller något angående orsak och verkan. Enligt Jacobsen (2002) kan författarna 

således inte fastställa om kärndimensionerna, med hjälp av moderatorerna, är orsaken till 

verkan av de psykologiska tillstånden, samt utfallen. Den möjlighet som fanns var att skapa 

intervjufrågor även gällande moderatorer, psykologiska tillstånd och utfall. Jacobsen (2002) 

skriver att en intervju bör vara mellan 60-90 minuter lång, för att inte trötta ut den intervjuade. 

Författarna har med kärndimensionerna samt komplementen undersökt 7 av 17 variabler i 

arbetskaraktärsmodellen, med intervjuer som varat i ca 75 minuter. På grund utav 

tidsaspekten så fanns inte möjligheten att undersöka moderatorer, psykologiska tillstånd, samt 

utfall. Således koncentrerade sig författarna på kärndimensionerna i arbetskaraktärsmodellen 

och kunde inte förklara huruvida de anställdas motivation var, eller inte var, en orsak till de 

psykologiska tillstånden samt utfallen. En undersökning av orsak och verkan kan endast göras 

med en kvantitativ studie (Jacobsen, 2002). Konsekvensen av detta metodval blev att 

författarna inte kunde jämföra sin undersökning med tidigare forskning gällande 

arbetskaraktärsmodellen. Författarna kom istället med ny forskning som kan ligga till grund 

för vidare forskning i området. 

 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att bästa sättet för att lära sig genomföra en intervju, är 

genom övning. Aristoteles (1988) håller med och menar att människan lär sig olika saker på 

olika sätt. Teori instuderas genom böcker, medan praktiska aktiviteter enklast inövas genom 

praktik. Innan genomförandet av de intervjuer som låg till grund för empirin, valde författarna 

därför att göra två testintervjuer. I samförstånd med Kvale och Brinkmann (2009) så 

presenterades kort syftet med undersökningen innan intervjuernas början. Alla 

intervjupersoner tillfrågades även om huruvida de samtyckte till att genomföra en intervju 

eller inte, samt om de samtyckte till att intervjun blev inspelad. Ingen av intervjupersonerna 

nekade författarna möjligheten till inspelning. Det frågades även om intervjupersonerna ville 

ta del av resultatet av undersökningen för att få möjlighet att kommentera vad de sagt. På 

grund utav att uppsatsen skrevs på svenska så tyckte ingen av de intervjuade att det var 

nödvändigt. Testintervjuerna gjordes dels för att bepröva intervjuguiden, och dels för att se 

hur det var att göra en intervju, då ingen av författarna hade någon större erfarenhet sedan 

tidigare. Intervjuerna gick bra och författarna kände inga svårigheter med språket. Dock 

uppmärksammades brister i intervjuguiden. Merriam (1994) betonar vikten av välformulerade 

frågor som ger den information forskaren eftersträvar. Frågor gällande utbildning och 

feedback från chefen omformulerades därför, då de upplevdes som känsliga av de intervjuade, 

frågor gällande de två kompletterande kärndimensionerna lades till, och en del frågor 

angående den anställdes kollegor togs bort på grund av att de inte hjälpte författarna att 

besvara frågeställningen (bilaga 1; 2). Modifieringen av intervjuguiden resulterade i att 

nästföljande intervjuer gav författarna svar som hjälpte till att besvara frågeställningen. 

 

Det utfördes en så kallad halvstrukturerad intervju, som enligt Kvale och Brinkmann (2009) 

är ett bra tillvägagångssätt när forskaren söker beskrivningar av exempelvis intervjupersonens 

arbetsplats. Denna typ av intervju gav författarna möjligheten att ändra och strukturera om 

frågorna i intervjuguiden under intervjuns gång. Det behövdes exempelvis för att följa upp 

svar på tidigare frågor. Under intervjuerna så upplevdes detta som ett bra tillvägagångssätt då 

intervjupersonerna talade fritt och gav utförliga förklaringar. Vid oklarheter eller vid frågor 

som upplevdes som upprepande, eftersom att intervjupersonen redan berättat om den tänkta 

frågan vid ett tidigare tillfälle, så kunde detta justeras.   

 

Intervjun registrerades med hjälp av en diktafon för att författarna som Kvale och Brinkmann 

(2009) skriver, enklare skulle kunna koncentrera sig på själva intervjun. Forskarna menar 

dock att ansiktsuttryck, gester och blickar kan antecknas under tiden för att underlätta vid 
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analysen av den inspelade intervjun. Detta kändes som ett bra val för författarna. I åtanke 

fanns att intervjuerna skulle ske med anställda från en annan kultur än den som författarna är 

uppväxta i. Kvale och Brinkmann (2009) menar att kulturella skillnader lätt kan leda till 

missförstånd. Eftersom att båda författarna har befunnit sig i Italien i mer än ett år och har 

tidigare kopplingar till landet genom familj och tidigare studier så kände de sig införstådda 

och trygga med både landets språk och kultur. Det finns således ingen anledning att uttrycka 

tvivel om validiteten med hänvisning till språkförståelse.  

 

För att intervjupersonerna skulle känna sig så bekväma som möjligt under intervjun och ge så 

sanningsenlig information som möjligt så togs beslutet att låta dem vara anonyma. Författarna 

fick stöd av Kvale och Brinkmann (2009) i deras beslut. Likväl genomfördes intervjuerna 

utanför arbetsplatsen, för att de intervjuade skulle känna sig avslappnade, och inte behöva 

oroa sig för att chef eller kollegor skulle höra vad som sades. Författarna mötte 

intervjupersonerna på deras fritid och genomförde intervjun på ett kafé. Författarna var noga 

med att låta intervjupersonen bestämma tid och plats för att denne skulle känna sig så 

avslappnad som möjligt under intervjun. Viktigt var också att intervjupersonen inte skulle 

känna sig stressad så att denne kunde svara så sanningsenligt som möjligt på frågorna. 

Konsekvenserna blev avslappnade intervjupersoner som gav utförliga svar på frågorna. Detta 

bedöms öka både undersökningens validitet och reliabilitet. Författarna valde att inte avslöja 

något i uppsatsen, som intervjupersonerna berättade, som skulle kunnat identifiera dem. Detta 

gjordes enligt Kvale och Brinkmann (2009) för att skydda de anställdas integritet.  

 

3.6 Analysmetod  
 

Direkt efter genomförda testintervjuer, lyssnade författarna av inspelningen, och skrev ner de 

bandade intervjuerna. Som nämnt i 3.4 analyserades sedan intervjuguiden, för att se om 

författarna kunde besvara frågeställningen med den empiri de fått. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) har frågan om intervjuarens reliabilitet ofta ställts inom intervjuforskning. 

Författarna menar att det är relativt enkelt att göra en kvantifierad reliabilitetskontroll av 

denna typ av intervju. Det som krävs är att minst två personer skriver ut var sin kopia av den 

bandade intervjun och sedan antecknar de ord som skiljer sig mellan det två utskrifterna. 

Forskarna menar också att det är svårare att fastställa den utskrivna intervjuns validitet än 

dess reliabilitet. Vidare menar de att tolkningen ligger i betraktarens öga och speglas i den 

utskrivna texten. Alvesson och Sköldberg (1994) instämmer och skriver att det är viktigt att 

tänka på, att det inte finns några otolkade data. Stor vikt lades därför vid att noggrant skriva 

ner innehållet i inspelningarna för att sedan rådgöra med en tredje part som har italienska som 

modersmål, för se om denne tolkade inspelningarna annorlunda. Denna metod använde sig 

författarna av vid både testintervjuerna och de övriga intervjuerna. Det fanns inga markanta 

olikheter i författarnas respektive den tredje partens tolkning av det bandade materialet. 

Skillnader som upptäcktes i det nedskrivna materialet var ord som och istället för 

kommatecken exempelvis.  Nedskriften var tidskrävande, men givande. Den användes som 

grund till empirin, och gjorde det enkelt att finna likheter och olikheter i de olika intervjuerna, 

samt att plocka ut citat från intervjuerna. Genom att skriva ner hela intervjuerna så kunde 

författarna undvika att utelämna viss information, då allt blev lättöverskådligt, och inget 

undangömt. Detta stödjer Kvale och Brinkmann (2009). Problem med utskriften kan uppstå 

vid dålig inspelningskvalitet och göra utskriften av intervjun svårare än nödvändigt (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Detta problem kringgicks, då ljudkvaliteten på diktafonen beprövades vid 

ett flertal tillfällen innan den första testintervjun. Diktafonen prövades även i kafémiljö för att 
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se om sorl från andra gäster skulle störa inspelningen. Intervjupersonerna hördes dock tydligt 

på inspelningen.  

 

Efter nedskriften av intervjuerna sammanfattade författarna gemensamt det empiriska 

materialet, och belyste vissa citat för att söka öka förståelsen för läsaren. Empirin 

sammanfattades med hjälp av meningskoncentrering (Kvale & Brinkmann, 2009). På så sätt 

så kunde författarna fånga det relevanta som sades gällande varje kärndimension, och 

utelämna eventuella sidospår, då intervjupersonerna ofta svävade ut och även berättade om 

andra saker än det som efterfrågades. Empirin strukturerades på samma sätt som den 

teoretiska referensramen, för att läsaren skulle kunna se sambandet mellan teori och empiri. 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att författarna, genom att arbeta med 

meningskoncentrering, gör en deskriptiv utskrift av intervjun. Detta kan göra det mer 

sammanhängande och enklare för läsaren att uppfatta den intervjuades berättelse. Forskarna 

menar vidare att det är viktigt att skilja på teori och empiri i analysen. En konsekvens kunde 

blivit att läsaren inte skulle se skillnad på de båda delarna. Med noggrann 

meningskoncentrering så hoppas författarna att de har undgått detta problem.  
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4 EMPIRI 

 

 

I empirin följer en presentation av information som samlats in vid intervjuer som utförts. För 

att göra empirin enklare att följa så valde författarna att ge företagen och intervjupersonerna 

fiktiva namn. Detta eftersom att alla medverkande utlovades anonymitet.  

 

4.1 Presentation av företag 
 

Företagen gavs namnen Alfa, Beta, Gamma och Delta. I följande stycken presenteras 

företagen och deras anställda kort.  

 

4.1.1 Alfa; Maria, Petra och Elin 

Företaget Alfa är ett nordeuropeiskt företag som är väl etablerat i smyckesbranschen. Butiken 

är relativt ny i Neapel och ligger i ett av de finare kvarteren. Butiken följer den italienska 

motsvarigheten till kollektivavtalet. Alla de anställda har arbetat i butiken sedan den öppnade. 

Butiken har 4 anställda. Författarna intervjuade tre av fyra; Maria 35 år, Petra 37 år och Elin 

26 år. Det var Maria och Petra som medverkade under testintervjuerna. Butiksansvarig är 

Maria, och Petra är biträdande butiksansvarig. 

 

4.1.2 Beta; Anders 

Företaget Beta är ett Italienskt företag beläget på den största shoppinggatan i Neapel. Butiken 

säljer kläder av flera olika märken som kunder även kan hitta i andra butiker. Även detta 

företag består av flera butiker och ägs av två napolitanska bröder. Butiken där 

intervjupersonen arbetar har 3 fastanställda. Anders är 40 år och har arbetat i butiken i 22 år. 

Under åren som gått har han fått mer ansvarsområden. Han har ett skrivet arbetsavtal. 

 

4.1.3 Gamma; Malin 

Företaget Gamma är ett Brittiskt företag som finns representerat i stora delar av världen. 

Företaget säljer bland annat smycken och väskor. Även denna butik är belägen på den största 

shoppinggatan i Neapel som gränsar till Spanska kvarteren, en av de mer otrygga delarna i 

staden. Butiken har 6 anställda. Malin är 26 år gammal och har arbetat i butiken i drygt ett år. 

Hon är utbildad psykolog, men hittar inget arbete inom det området. Hon har ett 

anställningskontrakt för nybörjare som gäller i fyra års tid. Detta kontrakt innebär att hennes 

lön är lägre än de anställda som har mer erfarenhet. 

 

4.1.4 Delta; Jenny 

Företaget Delta är ett italienskt företag bestående av endast en butik, belägen i utkanten av 

Neapel. Butiken arbetar med ballongkonstellationer och annan dekor till fest. Delta har 6 

anställda, däribland Jenny 38 år. Jenny arbetar som säljare sedan 18 år tillbaka och har ett 
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anställningskontrakt. Hon har gymnasieutbildning inom arbetsområdet, men ingen tidigare 

praktisk erfarenhet. 

 

4.2 Presentation av empirin 
 

I följande stycken presenteras den insamlande empirin strukturerat efter var kärndimension 

för att få en överblick av var kärndimensions betydelse.  

 

4.2.1 Krav på variation i kunskaper 

Krav på variation i kunskaper beskriver hur många olika aktiviteter som krävs av personen 

som utför arbetet och vilka olika kunskaper och talanger som denne innehar och utnyttjar.  

 

Alla i personalen på Alfa har samma typ av arbetsuppgifter, den huvudsakliga uppgiften är 

försäljning. Utöver försäljning har Maria och Petra ytterligare arbetsuppgifter som 

schemaläggning, personalansvar och kontakt med de utländska kontoren. Arbetet är inte av 

största variation på grund av de få arbetsuppgifterna. Alla kunder är dock olika och ingen dag 

är den andra lik vilket gör att arbetet ändå upplevs som varierande enligt Petra och Maria. 

Anders på Beta berättar att vissa dagar hinner de bara ta hand om kunderna i butiken. Vidare 

berättar han att det finns alltid något annat att göra om det finns lite kunder, till exempel att 

hålla ordning på lagret och butiken. Han är även ansvarig för varorna i butiken, om något 

skulle försvinna så ligger det på hans ansvar. Anders berättar att han även sköter skyltfönstret 

och kassorna, ”Eftersom jag har andra ansvarsområden tycker jag det är extra kul, jag tycker 

om att arbeta som jag gör”. Malin på Gamma berättar att hon och hennes kollegor turas om 

med arbetsuppgifterna. Hon står i kassan, gör fint i butiken och tar hand om kunderna. Malin 

tycker därmed att hon har ett ganska omväxlande arbete. Elin på Alfa säger att även hon 

precis som hennes kollegor, bara har en huvudsaklig uppgift, det vill säga försäljning. Hon 

berättar vidare att hennes arbetsdagar ser ungefär likadana ut. Utöver försäljning och 

kundkontakt, ringer hon eventuellt något samtal gällande en beställd vara som kommit till en 

kund. På morgonen berättar hon att de börjar med att ställa i ordning i montrarna och beställer 

varor vid behov. Trots detta säger hon att hon trivs väldigt bra på företaget. Hon tycker om att 

sälja och blir extra nöjd om hon lyckas sälja mer än vad kunden från början hade tänkt köpa. 

Likaså Jenny på Delta menar att dagarna är lika varandra, och hon har endast en uppgift; att 

sälja. Hon är nöjd med arbetsbelastningen från en arbetsuppgift men hon hade gärna sett lite 

variation och omväxling med andra uppgifter. Alla de anställda på Alfa fick samma typ av 

utbildning när de startade på företaget och har därmed liknande kompetens. De har även 

likvärdig arbetslivserfarenhet. Elin tycker det är jätteviktigt att hon som anställd får använda 

den kompetens hon har på arbetsplatsen. Det gör att hon får visa vad hon går för. Likaså 

Jenny på Delta tycker det är viktigt att hon får använda sin kompetens på arbetsplatsen och 

hon menar att hon gör det.  

 

Maria och Petra strävar alltid efter att prestera bättre, vilket leder till att arbetet varje dag 

känns som en utmaning. De uppger att de gärna hjälper till om det uppstår problem bland 

personalen eller mellan kund och personal, även detta upplevs som en utmaning.  Den största 

utmaningen hittills har varit att uppmärksamma kunden på att varumärket de företräder 

faktiskt finns. Detta eftersom att varumärket är relativt nytt i Italien och kunden tidigare inte 

haft så stor kännedom om det. Elin tycker inte att hon har stött på så många utmaningar under 

tiden på företaget, och refererar till liknande tidigare arbeten där hon lärt sig det mesta hon 

behöver kunna för att klara av arbetet. Inte heller Jenny på Delta möter några utmaningar efter 
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18 år i butiken. Hon menar att den största utmaningen är den ekonomiska krisen som varit. 

Krisen ledde till att kunderna blev färre och hon har därmed fått mindre att göra. Malin på 

Gamma tycker arbetet är ganska utmanande. Hon berättar att hon och henne kollegor ofta är 

trötta när de går hem från ett arbetspass. Malin berättar hur en vanlig dag kan se ut ”Samtidigt 

som det ska fixas och donas i butiken, ska det hållas reda på kunder, på kassan, och på tjuvar. 

Tjuvar är ett utbrett problem eftersom att butiken ligger där den ligger”. Hon förklarar att 

tjuvarna förmodligen är den största utmaningen hon står inför på arbetsplatsen.  Hon tror att 

situationen sett annorlunda ut om butiken legat i ett lugnare kvarter. Anders på Beta 

understryker att kompetens för arbetet är viktigt men den största utmaningen är att arbeta med 

kunder. Han förklarar att de är fundamentala för hans arbete, han säger ”Det är inte ett arbete 

för vem som helst”. Det är inte lätt att arbeta med kunder, framförallt inte i Neapel. Det är en 

komplicerad arbetsplats med många olika typer av kunder berättar han. Han har kunder både 

ifrån överklassen och ganska obehagliga och skrämmande kunder. På senare år har det 

kommit mer turister till Beta vilket han tycker är roligt eftersom han är utbildad inom turism.  

 

Elin trivs bra i butiken på Alfa, men om hon hade fått välja så hade hon hellre haft sin egen 

skönhetssalong eftersom att hon är utbildad skönhetskonsult. Hon förtydligar att hon inte vill 

arbeta för någon annan på en salong, utan hade velat ha sin egen. På grund av brist på kapital 

väljer hon i stället att arbeta med smyckesförsäljning. Hon tycker det är väldigt viktigt att hon 

får använda de kunskaper som hon har på arbetsplatsen, för att hela tiden utvecklas och så 

småningom kanske bli biträdande butikschef eller butikschef. Även Malin hade hellre arbetat 

med det hon är utbildad till, det vill säga psykolog. Hon arbetar på Gamma på grund av att det 

är brist på psykologarbeten i Neapel. Hon kan därför inte använda sin största kompetens på 

arbetsplatsen. Smycken och andra accessoarer är fortfarande ganska främmande för henne, det 

är inga saker som intresserar henne heller. Hon tror att hennes kollegor kan hjälpa kunderna 

bättre än henne eftersom de har mer kunskap om produkterna. Jenny arbetar med det hon 

utbildat sig till, men vill ändå hellre arbeta med något annat. På grund av arbetsbrist i Neapel 

stannar hon kvar på sin nuvarande arbetsplats. Maria och Petra arbetar med det de helst vill 

och är mycket nöjda med förutsättningarna på Alfa. Likaså Anders använder sin kompetens i 

arbetet. Han blev erbjuden ett jobb på ett kryssningsfartyg för några år sedan, men beslutade 

sig för att stanna i butiken eftersom att han trivdes bra med sina förutsättningar. 

 

4.2.2 Identifikation med uppgiften 

Identifikation med uppgiften beskriver hur stor del av arbetet som utförs av samma person 

från början till slut. 

 

När en kund träder in på Alfa uppger Petra att hon alltid bemöter kunden med ett leende. 

Sedan ställer hon öppna frågor för att se vad kunden vill ha hjälp med och försöker läsa av 

kunden. Maria uppger att hon alltid hälsar vänligt på kunden och sedan börjar introducera 

företagets koncept. Alla kunder bemöts positivt eftersom det alltid finns möjlighet till 

försäljning säger Petra. Malin på Gamma berättar att hon hälsar på kunden sedan låter hon 

kunden titta runt i butiken själv, hon vill inte vara för påflugen. Malin menar att leendet och 

hälsningen visar att hon är disponibel om kunden är i behov av hjälp. Anders på Beta säger 

upprepande gånger att deras vinnande koncept är att de är vänliga och tillgängliga. Precis som 

Malin så berättar han att personalen på Beta hälsar vänligt när kunderna kommer in och att de 

sedan ger dem frihet att prova de kläder de önskar. Han menar att de inte vill skrämma bort 

kunderna genom att vara på dem för mycket. Likväl som att han tar hand om kunden från 

början till slut, så kan han lämna över kunden till en kollega. Ander förklarar ”Jag och mina 

kollegor arbetar som ett lag”. Likaså Jenny hälsar vänligt på kunden. Eftersom att kunden 
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sedan oftast går raka vägen fram till kassan så hjälper hon denne direkt. Jenny på Delta, och 

hela personalstyrkan på Alfa hjälper alltid samma kund från början till slut, medan Malin 

hjälper kunden tillsammans med sina kollegor.  

 

Alla de intervjuade berättar att det händer att kunderna minns dem. Maria, Petra och Elin blir 

väldigt glada när de träffar kunder som kommer ihåg dem. Elin betonar att Alfa inte är den 

enda återförsäljaren i staden av deras smycken ”…kunden kan lika gärna välja att köpa 

smyckena någon annanstans, men det gör hon inte om hon blivit väl bemött!”. Anders 

resonerar liknande eftersom märkena som säljs i deras butik även finns i andra butiker. Han 

menar att det sätt som de bemöter kunderna på gör att de återkommer, vilket är jätteviktigt. 

Jenny säger att hon ”…får en värmande känsla…” när kunden minns henne för att hon bemött 

dem bra.  

 

4.2.3 Uppgiftens betydelse 

Uppgiftens betydelse beskriver i vilken utsträckning arbetsuppgiften har en betydelsefull 

inverkan på människor i och kring organisationen. 

 

Maria berättar att hon är den enda som är auktoriserad att interagera om det skulle uppstå 

problem mellan de anställda, eller mellan en anställd och kund. Från detta perspektiv anser 

hon att hennes arbete påverkar kollegor och kunder. Elin poängterar att det är ett lagarbete på 

arbetsplatsen och att de anställda därmed aldrig påverkar varandra negativt. Anders på Beta 

berättar att i deras butik påverkar de varandra positivt ”Det som har utförts på ett bra sätt, har 

vi gjort i egenskap av ett lag”. Han säger även att han tyglar sitt humör på arbetet för att inte 

påverka de andra negativt. Han tycker inte att det är lämpligt att skälla eller bli arg på 

arbetsplatsen eftersom det skulle förstöra trivseln för de andra. Malin på Gamma berättar att 

efter att ha arbetat med sina kollegor under drygt ett års tid så märker hon att de ömsesidigt tar 

efter varandras handlingar och beteenden. Vidare berättar hon att hon är ganska noggrann som 

person och därmed får göra en del arbetsuppgifter som kräver just denna egenskap. Detta 

leder till att Malins kollegor inte får göra just dessa uppgifter. Jenny berättar att hon inte 

arbetar med sina kollegor, utan att de arbetar var för sig. Därför har det arbete hon utför heller 

ingen påverkan på dem.  

 

Elin säger att hennes arbete har stort inflytande på kunderna. Hon berättar att ”Om inte 

kunden är nöjd när hon lämnar butiken, så kommer hon inte tillbaka”. Anders berättade om 

en kund som kom in i butiken ”…för att vila sig ett slag..”. Kunden tyckte det var en så 

behaglig och trevlig miljö i kontrast mot den hektiska miljön i Neapels centrum. Det kändes 

som en bekräftelse på att de arbetar på ett bra sätt, säger Anders. Malin tror inte att hennes 

arbete påverkar kunderna i den utsträckning hon hade kunnat. Eftersom att hon väljer att låta 

kunderna titta fritt i butiken så påverkar hon sällan deras val av produkt. Däremot påpekar hon 

att hon alltid ger ärliga råd till kunden vid förfrågan, vilket hon tror uppskattas av kunderna. 

Malin berättar att många anställda ger råd som får kunden att köpa den tänkta varan, 

oberoende om produkten klär kunden eller inte. Anders på Gamma berättar att de nuförtiden 

arbetar mer som stylister och hjälper kunden med att hitta en passande vara. Han säger som 

Malin, att de flesta kunder verkar uppskattar deras ärlighet och råd. Jenny säger att hennes 

arbete inte påverkar kunderna så mycket, eftersom att de oftast vet vad det vill ha för 

ballongarrangemang redan när de kommer in i butiken. Hon har därmed bara en liten 

möjlighet att influera kunden i dennes tankegång. 
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4.2.4 Autonomi 

Autonomi beskriver hur stort ansvar personen får ta för sitt arbete, i vilken utsträckning den 

anställde får ta egna beslut och hur mycket frihet denne har över att planera sina egna 

arbetsuppgifter. 

 

Maria på Alfa har mycket eget ansvar. Hon anpassar besluten efter vad som är lämpligt i olika 

situationer och behöver då inte rådfråga sin chef. Hon känner stort ansvar för försäljningen 

och vill att den ska gå bra. Maria har även högsta ansvaret för inventarierna. Likaså Elin 

känner stort ansvar för sitt arbete, hon menar att eftersom att butiken är nyöppnad så måste 

alla hjälpa till att etablera butiken. Om hon inte arbetar bra eller säljer lite så går butiken 

dåligt. Hon menar att om det går dåligt för butiken så kan detta leda till uppsägningar. Dagar 

då Maria inte finns på arbetsplatsen är det Petra som har högsta ansvaret och får ta de beslut 

som behövs. Hon får inte lov att ta beslut som motsätter sig redan fastställda riktlinjer eller 

regler. Finns Maria på plats så har Petra inte auktoritet att fatta egna beslut. Har Petra en idé 

som hon tror skulle kunna gynna försäljningen exempelvis, kan hon dock diskutera denna 

med Maria och eventuellt få igenom sitt förslag. Petra känner stort ansvar för sina handlingar 

och även för saker som en annan anställd egentligen bör vara ansvarig för. Hon jämför med 

sin tidigare arbetsplats, där hon hela tiden blev behandlad som nyanställd. Här tycker hon att 

hon får ta det ansvar hon förtjänar. Malin känner visst ansvar för sitt arbete. Hon skulle aldrig 

stjäla eller tala illa om företaget. När dagen är slut så vill hon inget annat än att gå hem, hon 

skulle aldrig frivilligt hjälpa till med något efter arbetstid om hon inte behövde. ”Jag känner 

inte att jag vill ägna all min lediga tid till arbetet, om man säger så”, säger Malin. Jenny 

säger att hon känner ansvar i den utsträckningen att hon måste se till att behålla jobbet. Utöver 

det känner hon inget ansvar gentemot företaget. 

 

Elin betonar vikten av möjligheten att få vara med och bestämma på en arbetsplats. ”Ju bättre 

du har det, desto bättre mår du, och ju bättre du mår, desto mer säljer du”. Hon fortsätter 

berätta ”jag arbetar så som jag blir uppmanad att arbeta”. Malin på Gamma har liknande 

arbetsförhållanden och förklarar ”Det kommer inte på tal att jag får bestämma hur jag vill 

arbeta, allting är redan bestämt på förhand”. Inte heller Jenny har frihet på arbetsplatsen. Det 

gäller att följa de direktiv hon har fått och inte komma med egna idéer. Hon säger att hon i en 

perfekt värld skulle ha haft sin egen butik och fattat besluten själv. Anders som har störst 

ansvar på Beta berättar att i deras butik har chefen i princip gett honom fria händer. På så sätt 

kan han och hans kollegor tillsammans finna ett bra arbetssätt. Han säger att de inte utnyttjar 

friheten de fått eftersom de alla är människor som går att lita på.  

 

4.2.5 Feedback från uppgiften 

Feedback från uppgiften berättar hur bra arbetet är genomfört genom själva resultatet av 

uppgiften, till exempel genom feedback från kunden.  

 

Petra på Alfa berättar att hon blir glad om hon ser att hon gör en kund nöjd. Hon tycker att det 

visar att hon genomfört ett bra arbete och hon blir i så fall nöjd med resultatet. Vidare säger 

hon att det motiverar henne till att försöka göra ännu bättre ifrån sig nästa gång hon bemöter 

en kund. Om kunden lämnar butiken nöjd och glad så sprider denne med stor sannolikhet 

goda rykten, och det ser hon som något positivt. Är kunden istället inte är nöjd kanske det 

leder till dålig ryktesspridning eller ingen reklam alls för företaget, fortsätter hon. När Petra 
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säljer bra så mår hon bra ”Det kan påverka hela min dag och göra mig jätteglad”. Hon 

berättar vidare att hon får mycket feedback från kunder, både direkt och indirekt. Kunden ger 

ofta komplimanger och leenden, eller visar sin uppskattning på liknande vis. Gör hon inte 

kunden nöjd så märks det direkt, hon ser stor skillnad på kundens reaktion. I sådana fall blir 

hon besviken, hon föredrar helt klart en nöjd kund. Maria instämmer och säger att hon också 

blir glad om hon ser att hon gjort en kund nöjd. Hon fyller i att om möjligheten till förbättring 

finns så tar hon tillvara på den chansen, men hon är även nöjd med hur situationen ser ut idag. 

Maria berättar att om hon gör ett bra arbete blir hon väldigt glad. Hon berättar att 

återkommande kunder ofta kommer tillbaka till samma säljare. Kunderna minns vem i 

personalen som hjälpte dem sist. Om en kund kommer tillbaks till butiken så tror hon det är 

ett tecken på att denne är nöjd. Hon berättar också att kunder ofta hälsar på henne när hon är 

ute och går på kvarterets gator. Hon tror inte att de skulle göra det om de inte var nöjda med 

hennes arbetsinsats. Elin instämmer och flikar in att ”Om du ser att tiden du förlorar när du 

hjälper en kund, inte är förgäves, utan att det kommer något bra i slutändan, så känner man 

absolut att man vill göra samma sak igen”. Att arbeta med kunder är det som motiverar Elin 

mest. Malin på Gamma nöjer sig med att berätta att det händer att kunderna minns henne och 

att det är trevligt när det inträffar. Likaså Jenny säger att det händer att kunderna minns henne. 

Hon säger att det kan vända en dålig dag till en bra, på bara några minuter. Jenny säger som 

Elin att det är kunderna som bäst motiverar henne till att gå till arbetet. Anders från Beta säger 

att med vissa av hans kunder har det skapats en vänskap och de skickar hälsningar vid olika 

högtider. Det betyder jättemycket för honom, han menar att det ger honom motivation att 

fortsätta arbeta på samma sätt.  

 

4.2.6 Feedback från agenter 

Feedback från agenter berättar hur väl arbetet är utfört, utifrån kollegor och chefer. 

 

Alla i personalen på Alfa berättar att anställda från företaget kommer civilklädda en gång i 

månaden, utan förvarning. De ser hur personalen klär sig, beter sig, och interagerar med 

kunden. Sedan får de anställda ett mejl med feedback och får veta hur de ligger till. ”Ibland 

får jag positiv feedback från min chef”, säger Petra. Maria berättar att de har budgetmöte en 

gång om året, då chefen låter henne veta hur försäljningen gått, och att ”För ett par veckor sen 

lät chefen mig veta att vi ligger på tredje plats när de gäller försäljningen”. Elin berättade om 

sin chef ”Vi kan säga såhär, hon visar när vi inte gjort något bra, när det är något hon är 

missnöjd med”. Men Elin tar inte hårt på den negativa kritiken. Malin håller med Elin och 

berättar att hon inte heller får höra någon positiv kritik från hennes butiksansvariga. Hon 

fyller i att hon nästan aldrig heller får negativ kritik. Vid eventuell negativ kritik så lär hon sig 

av sina misstag berättar hon. Jenny håller med och säger ”Positiv kritik, vad är det?”. Hon får 

däremot ofta höra om hon gjort något som inte är i ordning med butiksansvarigs riktlinjer. 

Hon tar dock inte åt sig så mycket av kritiken. Hon menar att det hade varit svårt att arbeta om 

hon tagit åt sig av allt som butiksansvarig säger till henne. ”Det är bara att stänga öronen och 

låtsas som att det regnar”, säger hon. På Beta säger Anders att chefen sällan dyker upp. Han 

tycker det är bra att chefen inte är där ofta eftersom att hans närvaro i egenskap av chef kan 

påverka de anställda negativt. Chefen kan vara jättebra på det han gör ändå, säger Anders. I 

egenskap av chef så har han en annan roll än de andra anställda. Därför är det bra att chefen 

inte besöker butiken så ofta. Det händer att chefen uttrycker sin uppskattning med ord, även 

om det inte är så ofta. Anders finner det positivt eftersom han förstår att det görs av 

uppskattning och att inte alla chefer gör så. Han refererar till en systerbutik som ägs av 

brodern till hans chef. Där händer det ofta att chefen kommer in och skriker på personalen. 

Den senaste finanskrisen, fortsätter han, påverkade hans julbonus men chefen gottgjorde 



 

 

 

31 

honom. Finanskrisen gjorde även Anders och hans kollegor oroliga för att förlora sina arbeten 

men deras chef fick dem att känna sig säkra över att få stanna kvar i butiken.  

 

Det vanligaste sättet som var gemensamt för cheferna att visa uppskattning var med hjälp av 

förmåner av olika slag. Petra berättar att de har olika typer av förmåner, bland annat så får de 

lunchen betald. Hon säger att om butiken går bra, eller om hela kedjan går bra, då händer det 

att de får en extra bonus. Petra säger ”och då förstår ju vi att det går bra även för oss”. Hon 

jämför med sitt tidigare arbete där hon inte hade några förmåner alls. Den butiken sparade in 

på allt som rörde de anställda säger hon. ”De skulle investera i personalen istället, det ger oss 

större vilja att arbeta”. Hon förtydligar också att hon är mycket mer nöjd med sin nuvarande 

lön än den på hennes tidigare arbetsplats. Maria fyller i och berättar om möjligheten att vinna 

resor till Thailand. Anders säger att den positiva kritik som han får från sin chef oftast handlar 

om att butiken går bra. Anders får beröm genom presenter som till exempel kläder eller 

fotbollsbiljetter. Elin belyser vikten av förmåner av olika slag. Hon menar att om företaget 

visar att du är värdefull på något vis, exempelvis genom förmåner, så arbetar du bättre och 

känner dig nöjd på din arbetsplats. Malin berättar att den bästa feedbacken hon kan få från sin 

chef är en bra lön. ”Det är det som motiverar mig att gå till arbetet”, säger hon. Jenny och 

hennes kollegor har ingen typ av förmåner på deras arbetsplats. Även hon berättar att lönen är 

en viktig faktor för hennes motivation. 

 

Elin berättar att hennes kollegor är bättre än chefen på att ge positiv kritik. Det händer hela 

tiden att hon får positiv kritik från dem menar hon. ”Det är viktigt att jag får höra att jag gör 

bra ifrån mig ibland, det stimulerar och motiverar”, säger hon. Något negativt får hon sällan 

höra från dem, hon betonar igen att det är ett lagarbete. Jenny säger att det händer att hon 

ibland får positiv kritik från en kollega, de andra kollegorna har hon ingen kontakt med. Den 

enda kritiken som Anders kan dra sig till minnes är synpunkter på hur kollegorna tillsammans 

skulle kunna förbättra butiken. Det är alltid bra att få höra, säger han. 

 

4.2.7 Samverkan med andra 

Samverkan med andra berättar hur viktigt det är med samverkan mellan kollegor och kunder. 

 

De anställda på Alfa berättar att de har en nära relation till varandra. De är väldigt 

sammansvetsade och de är enade varje gång det uppstår ett problem, exempelvis med en 

kund. Att alla trivs med varandra, tror Petra är ett grundläggande krav för en butik. Elin håller 

med och säger att det annars kan leda till stress och motvilja att gå till arbetsplatsen. Elin 

berättar ”…när man har ett bra förhållande med sina kollegor så känner man ett lugn på 

arbetsplatsen”. Petra berättar att de ofta umgås utanför arbetsplatsen och att de blev vänner 

till följd av att arbeta tillsammans. Även Maria är med och umgås med övriga i personalen på 

Alfa. Petra berättar att Maria ofta ringer och frågar hur de mår. Anders berättar att även 

personalen på Beta har en bra relation kollegor emellan. Han känner sig lyckligt lottad över 

samarbetet med sina kollegor. De arbetar på samma vis och finns tillgängliga, han säger att 

det underlättar deras arbete. Om han inte varit i butiken en dag kan han ringa någon av sina 

kollegor för att höra hur dagen varit. Ibland umgås även personalen på Beta privat. Det är en 

familjär stämning på Beta och de som arbetar där vill stanna berättar han vidare.   

 

Malin däremot har inte samma relation med sin chef och sina kollegor. Den är bättre nu, i 

början kände hon sig lite utanför, berättar hon. Hon säger att butiksansvarig på Gamma är 

bättre än den tidigare men berättar att det ”…inte är någon jag kommer bli vän med direkt.”. 

Inte heller Jenny har någon bra relation med sin chef. Hon önskar att den kunde ha varit 
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bättre, eller att butiksansvarig blir utbytt. Detta tror hon skulle göra att hon skulle trivas bättre 

på arbetet. Hon uttrycker också att hon saknar ett samarbete kollegor emellan. De andra i 

butiken arbetar med helt andra uppgifter så de arbetar inte nära varandra på arbetsplatsen. 

 

Elin berättar att hon trivs jättebra när hon arbetar med kunder, framförallt på Alfa. Hon säger 

att hon ”…till 100% föredrar att arbeta med kunder, framför ett kontorsarbete”. Ett 

kontorsarbete är alldeles för mekaniskt tycker Elin. Anders förklarar att han känner sig bra på 

det han gör, han gillar sitt arbete och att arbeta med kunder. Han tycker att hans tidigare 

arbete involverade för lite kundkontakt och det tyckte han inte om. Likaså Jenny berättar att 

hon trivs med kundkontakten. Hon säger att kontakten med kunderna är det enda som kan få 

henne på bättre humör, det är en bidragande faktor till att hon faktiskt går till arbetet. Malin 

däremot är inte lika positivt inställd till att arbeta med kunder i butik. Hon hade starkt 

föredragit att arbeta som psykolog. 

 

4.3 Empirisk sammanfattning 
 

Gällande krav på variation i kunskaper så tyckte Malin, Maria och Petra att arbetet var 

varierande, även Anders uppskattade sina olika arbetsuppgifter. Variation i arbetet upplevdes 

på grund av att alla kunder är olika. Jenny tyckte inte att hennes arbete var varierande. Malin, 

Petra, Maria och Anders upplevde av olika anledningar arbetet som utmanande. Elin och 

Jenny däremot menade att den ena dagen var den andra lik och fann därmed ingen utmaning 

på arbetsplatsen. Jenny uttryckte avsaknad av utmaningar. Maria, Petra, Elin och Anders 

arbetar med något som de trivs med. De får alla använda sina kunskaper och talanger 

dagligen. Jenny och Malin hade hellre arbetat någon annanstans, trots att Malin har 

kompetens inom området. Att få använda sina kunskaper och talanger, tyckte de anställda var 

en viktig egenskap.  

 

Identifikation med uppgiften var ingen kärndimension som de anställda ansåg viktig för den 

inre motivationen. Ingen av dem uttryckte att de blev motiverade av att fullfölja en 

arbetsuppgift från början till slut. Maria, Petra, Elin och Anders poängterade att de arbetade i 

ett lag. Det var inte relevant vem som slutförde arbetsuppgiften. 

 

Inte heller uppgiftens betydelse var något de anställda relaterade till i stor utsträckning. 

Svaren på frågorna var varierande. Anders och Elin påpekade igen att de arbetar i lag och 

därmed inte påverkar varandra negativt. Malin tror att hon och hennes kollegor påverkar 

varandras beteende efter att ha arbetat tillsammans under ett års tid. Jenny berättade att hon 

och hennes kollegor inte arbetar nära varandra och därmed inte påverkar varandra. Maria och 

Petra påverkar de andra anställda genom sitt beslutsfattande, och Malin likaså på grund av att 

hon får göra vissa arbetsuppgifter som kollegorna inte får. De påverkar kunderna i större 

utsträckning. Malin tror dock att hon hade kunnat påverka dem ännu mer och Jenny tycker 

inte att hon påverkar kunderna så mycket. Övriga anställda var överens om att de hade 

inverkan på kundens köpbeslut. 

 

Autonomi var något som ansågs påverka den anställdes inre motivation. Maria, Petra och 

Anders uttryckte belåtenhet med deras självbestämmande. De övriga tre menade att de gärna 

hade varit med och bestämt mer på arbetsplatsen. Maria, Petra, Anders och Elin uttryckte att 

de kände ett ansvar för utförandet av sina arbetsuppgifter. Jenny och Malin kände bara visst 

ansvar för arbetet.  
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Feedback från uppgiften gav de anställda inre motivation till att utföra sitt arbete. Alla 

anställda kände välmående när kunden mindes dem eller gav dem positiv feedback. Malin var 

den som lade minst vikt på att betona betydelsen av denna kärndimension.  

 

Feedback från agenter var inte vanligt förekommande, framförallt inte från chefer. Den 

feedback de anställda fick var ofta i form av bonus. Maria berättade att hon fick viss muntlig 

feedback också. De butiksansvariga gav aldrig eller sällan positiv feedback, men ibland 

negativ. Kollegorna var bättre på muntlig feedback som mest var positiv. Alla var överens om 

att positiv feedback uppmuntrade. 

 

Samverkan med andra var viktigt för de anställda. De som hade en bra relation anställda 

emellan uppskattade detta och de som inte hade det, kände en avsaknad av det. Det gällde 

även relationen med den butiksansvariga. Elin, Anders och Jenny menade att samverkan med 

kunderna motiverade dem till att göra ett bra arbete, medan Malin inte gärna arbetade i butik.  

 

Med hjälp av empirin har författarna tagit fram en empirisk modell av 

arbetskaraktärsmodellen (Figur 4.1). Två av de sju kärndimensioner som undersökts visade 

sig vara av mindre relevans för de anställda och har därför rödmarkerats samt förminskats. 

 

 
Figur 4.1 Empirisk sammanfattning av arbetskaraktärsmodellen (Hackman & Oldham, 1976, 

s. 256; Oldham & Hackman, 2010; författarnas egen tolkning).  
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5 ANALYS 
 

 

I analysen diskuteras kärndimensionerna var för sig för att finna vilka aspekter som är av 

betydelse eller inte för de anställdas motivation på arbetsplatsen. Analysen mynnar ut i en 

slutsats där författarna anpassat modellen för de serviceanställda i Neapel.  

 

5.1 Krav på variation i kunskaper 

 

Beträffande variation av arbetet uttryckte de intervjuade att arbetsuppgifterna i sig inte var 

särskilt varierande eftersom deras huvudsakliga uppgift var försäljning. Trots detta upplevdes 

arbetet inte som monotont på grund av kundkontakten. Hackman och Oldham (1976) menar 

att de olika aktiviteter och färdigheter som krävs av den anställda påverkar variationen i 

arbetet. Kunskap om produkterna var viktigt för de anställda så att de kan utföra ett bra arbete. 

Genom att ha kunskaper om produkterna blev de anställda mer säkra i sin arbetsroll. De 

anställda på Alfa menade att den utbildning som alla anställda fått är av betydelse för arbetet. 

Detta eftersom att den bidrar till att de kan ge kunderna en bättre upplevelse i form av 

kännedom av produkterna och en bra försäljningsteknik. Elin berättade att kompetensen hon 

har gör att hon får visa vad hon går för. Malin menade att hennes bristande kompetens och 

intresse för hennes arbete berodde på att hon arbetade med något hon fann ointressant. Hon 

berättade att hennes kollegor säkert hjälper kunder bättre än henne på grund av detta. 

Hackman och Oldham (1976) menar att om flera talanger eller egenskaper utnyttjas så kan 

detta öka potentialen att skapa en känsla av meningsfullhet för arbetet. Om Malin hade fått 

utnyttja fler talanger eller egenskaper så kunde detta öka hennes vilja att prestera på samma 

nivå som hennes kollegor. Vidare menar Malin att om även hon hade fått utnyttja sina 

kunskaper och utbildning hade hon presterat bättre och funnit arbetet mer givande. 

 

De som hade extra ansvarsområden, Anders och Maria berättade att detta gjorde deras arbete 

extra roligt. Kundkontakten var dock det som var mest utmärkande och var även den mest 

omtalade utmaningen för de anställda. Ett problem är att anställda verkar anpassa sig relativt 

snabbt till nya uppgifter och de blir då lika enformiga som de gamla uppgifterna (Hackman & 

Oldham, 1980).  Alla oavsett tidigare bakgrund och utbildningar, var tvungna att använda sin 

sociala kompetens för att göra kunderna nöjda. Bristen på varierande uppgifter vägdes upp av 

den varierande kundkontakten, de sociala färdigheter och den kompetens som krävdes för att 

bemöta kunderna. Alla kräver olika bemötande och det går inte att förutspå hur många kunder 

som kommer att besöka butiken. Vissa dagar hinner de anställda bara ta hand om kunder men 

kan inte helt försumma andra uppgifter. Eftersom det inte går att förutspå hur arbetsdagen 

kommer att se ut upplevs arbetet som varierande. Malin ger exempel på en vanlig arbetsdag 

och berättar att ”Samtidigt som det ska fixas och donas i butiken, ska det hållas reda på 

kunder, på kassan, och på tjuvar”. Jenny var den som hade minst antal kunder under en dag 

och var även den som fann sitt arbete minst motiverande. När hon väl hade kunder var det de 

som gjorde henne på gott humör. Utöver kundkontakten så upplevdes inte de andra 

uppgifterna som speciellt utmanande, anledningen var att de anställda hade lärt sig det de 

behövde lära sig för att utföra arbetsuppgifterna. Att bemöta kunderna på ett bra sätt, är att 

bemöta dem anpassat efter var kunds förutsättningar. Anders sa att ”Det här är inget arbete 
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för alla”. Med detta menade han att den kompetens som var viktigast i deras arbete var den 

sociala kompetensen eftersom hur de bemötte sina kunder var fundamentalt för försäljningen. 

Det var tydligt att de som arbetade med kundkontakt för att de tyckte att det var roligt, även 

tyckte att arbetet var roligare än de som inte tyckte om att arbeta med kunder. Detta eftersom 

att kundkontakten representerade uppgiften i deras arbete och kunskapen representerades av 

hur bra de anställda bemötte och interagerade med människor.  

 

5.2 Identifikation med uppgiften 

 

De anställda i butikerna fann det inte betydelsefullt om de hjälpte kunden från början till slut. 

Det viktigaste för dem var att ge kunderna frihet att själva se sig omkring i butiken för att de 

skulle känna sig bekväma. De anställda visade ändå att de var disponibla för kunden. Om de 

lämnade över kunden till en annan kollega för betalning eller hjälp, var inget som hade 

betydelse för de anställda. Det föll sig naturligt för dem att en kollega tog över kunden om 

denne redan stod i kassan. Hackman och Oldham (1976) menar att när den anställde vid slutet 

av arbetet får se ett resultat så leder det till ökad meningsfullhet i arbetet. De anställda såg det 

som något självklart att det fanns möjlighet att hjälpa kunderna från början till slut. Det 

ansågs vara en del av deras arbete. Det var dock inget som påverkade dem eftersom resultatet 

i sig upplevdes vara försäljningen och företagets vinst. Det påverkade inte de anställda 

personligen då ingen av dem fick provision på försäljningen.  

 

Gagné och Deci (2005) uttryckte relevansen av att kunna identifiera sina arbetsuppgifter för 

meningsfullheten i arbetet och även för motivationen. De anställda som intervjuades 

identifierade de aspekter i företaget som var viktiga för resultatet av uppgiften. Det var 

människorna runtomkring dem och företagets välmående. Det som påverkade de anställdas 

humör var kundernas reaktion på hur de utfört arbetet. Alla anställda blev glada om de gjorde 

en kund nöjd. Om en kund var missnöjd så kunde även de anställda känna ett missnöje med 

sitt utförda arbete. De anställda berättade om återkommande kunder och det visade på ett 

långvarigt resultat av nöjda besökare i butiken. Att kunder återkom och kände igen dem 

påverkade de alla positivt. Detta eftersom de anställda kände att de utfört något bra om de 

blev ihågkomna. Elin resonerade att ”…kunden kan lika gärna välja att köpa smyckena någon 

annanstans, men det gör hon inte om hon blivit väl bemött!”. De anställda talade sällan om att 

prestera som om det vore en självständig uppgift. Resultatet av deras arbete var något som 

syntes på grund av något de utfört gemensamt för företaget. Anders sa ”Det som har utförts 

på ett bra sätt, har vi gjort i egenskap av ett lag!”. 

 

5.3 Uppgiftens betydelse 
 

När en anställd blir medveten om vilken betydelsefull inverkan de har på andra människor 

genom att utföra sin arbetsuppgift kan detta skapa ökad motivation för arbetet (Hackman & 

Oldham, 1976). När frågan om huruvida de anställda upplevde att de hade en betydelsefull 

inverkan på människor eller inte behandlades, kopplades detta samman med ett köp. De 

anställda förklarade att de gav ärliga råd vilket kunden ofta uppskattade, själva beslutet 

överlät de alltid till kunden. För att istället få reda på om kunden personligen kunde påverkas 

på ett betydelsefullt sätt ställdes mer specifika frågor om detta. Uppgiftens betydelse är en 

viktig faktor för att anställda ska uppleva deras arbete som meningsfullt (Campion & 

Medsker, 1993). Huruvida de anställda anser att de har inverkan på andra människor rör sig 
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om kundkontakt och företaget. Eftersom de anställda inte utför några komplicerade uppgifter 

så handlade resultatet av utförandet om att kunderna blev väl bemötta och respekterade enligt 

kundens önskemål. Elin berättade att ”Om inte kunden är nöjd när hon lämnar butiken så 

kommer hon inte tillbaka”. Elins arbete är inte livsviktigt för specifika personer men för 

företaget som helhet är hennes arbete betydelsefullt. Elin och hennes kollegor är ansiktet utåt 

och sköter kundkontakten som är en viktig del för företaget. Företaget är beroende av Elin för 

intäkter och på grund utav detta upplever hon sitt arbete som meningsfullt. Detta tyder på 

upplevd intern inverkan, då den anställde anser att dennes uppgift är betydande för företaget 

(Garg & Rastogi, 2005). 

 

De övriga anställda var överens om att om kunderna behandlades på ett bra sätt så återvände 

de med sannolikhet till butiken. Det påverkade organisationen och försäljningen positivt. 

Deras arbete påverkade inte en specifik person utan företaget och kunderna. De anställda 

uttryckte att de blev glada om en kund blev nöjd efter att de utfört ett bra arbete. 

Arbetsuppgifterna hade ingen livsviktig funktion heller för kunderna, men de anställda kunde 

eventuellt göra kunderna extra nöjda och påverka deras humör. Trots att vissa av de anställda 

föredrog andra arbeten framför det nuvarande var de tacksamma för att ha ett arbete eftersom 

de var medvetna om att det är svårt att hitta ett arbete överhuvudtaget i Neapel. Att de 

anställda talade tacksamt om sina arbeten tyder på en extern inverkan (Garg & Rastogi, 2005). 

Det upplevdes betydelsefullt att ha ett arbete för att kunna leva och försörja sin familj. 

 

5.4 Autonomi 

 

Forskare är överens om att möjligheten att få vara med och bestämma på arbetsplatsen, ökar 

motivationen för de anställda (Herzberg et al., 1995). Även Hackman et al. (1975) anser att 

självbestämmande har en viktig inverkan på de anställda då det gör dem medvetna om 

ansvaret för både framgångar och misslyckande. Resultat av vad som utförs ligger i den 

ansvariges händer. Maria och Anders var de som hade mest ansvar på arbetsplatsen. Även 

Petra hade ansvar när Maria inte fanns på plats. Maria och Anders uttryckte belåtenhet 

gällande mängden ansvar de fick ta. Anders belyste att han och hans kollegor fattade besluten 

tillsammans och att de inte utnyttjade friheten de fått av chefen. Han tyckte detta arbetssätt 

fungerade bra och förtydligade med ett leende att han trivdes bra på arbetsplatsen. Petra 

uttryckte med en suck, ett visst missnöjde då hon berättade att hon inte fick lov att fatta beslut 

när hon arbetade tillsammans med Maria.  

 

Fuller et al. (2006) och Parker et al. (1997) menar att människor som har möjlighet att 

bestämma och ta egna initiativ på arbetet, upplever ett ansvar gentemot sin arbetsplats. Petra 

uttryckte att hon inte bara kände ansvar för sitt eget arbete, utan även för sina kollegor. Likaså 

Maria, Anders och Elin kände stort ansvar för sitt arbete. Elin, trots att hon inte hade något 

ansvar i form av beslutsfattande. McClelland (1987) menar att möjligheten att få bestämma är 

den största drivkraften för vissa människor. Elin uttryckte att hon gärna haft mer ansvar på 

arbetsplatsen. Detta visade hon även när hon berättade om skönhetssalongen hon skulle vilja 

öppna, då hon förtydligade att hon inte ville arbeta för någon annan, utan ha sin egen salong. 

Därmed skulle hon bestämma själv hur hon la upp sitt arbete.  

 

Malin och Jenny som har en låg grad av självbestämmande berättade att de gärna skulle vilja 

ha möjligheten att få vara med och bestämma. ”I en perfekt värld så skulle jag ha haft min 

egen butik, där jag kunde fatta mina egna beslut”, berättade Jenny. Malin och Jennys 

uppfattning överensstämmer med tidigare studier, de har visat att möjligheten att få vara med 
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och bestämma är av stor betydelse för bland annat den anställdes inre motivation (Deci, 

Koestner & Ryan 1999; Foss et al., 2009). Malin och Jenny var också de som kände minst 

ansvar gentemot företaget. Malin berättade att hon inte gjorde mer än hon behövde på 

arbetsplatsen, och sa rättframt ”Jag känner inget ansvar gentemot min arbetsgivare”. 

 

Flera forskare menar att för hög grad av självbestämmande istället är negativt för vissa 

människor, framförallt i början av en anställning (Becker, 1964; Hall & Nougaim, 1968; Van 

Maanen, 1975). Maria, Petra och Elin började alla på Alfa i november månad år 2010. Schein 

(1971) och Buchanan (1974) menar att anställda kan koncentrera sig på beslutsfattande först 

när de känner sig trygga i företagsmiljön, men Maria och Petra uttryckte inget missnöje 

gällande deras beslutsfattande roll på arbetsplatsen.  

 

5.5 Feedback från uppgiften 

 

Katz (1978) menar att feedback från uppgiften har störst betydelse hos nyanställda och att 

betydelsen där efter trappas ner. Intervjuerna visade att alla anställda förstod att de gjort något 

bra vid positiv feedback från kunden. Malin som var ny i branschen med drygt ett års 

erfarenhet berättade minst om hur hon påverkades av feedback från kunder. Dock uppgav hon 

att hon blev glad när kunderna sa något snällt till henne och sa ”Jag blir extra glad om jag 

lyckas få kunden att köpa för mer än vad denne tänkt spendera från början”. Detta sa hon 

med ett stort leende. Det visar att hon har gjort bra ifrån sig på arbetsplatsen, direkt genom 

resultatet av uppgiften. 

 

Petra, Maria och Elin var nya på arbetsplatsen, men inte i branschen. Dessa anställda 

uppskattade positiv feedback från kunder. Petra berättade att om hon ser att hon gjort en kund 

nöjd, så blir hon motiverad att göra fler kunder nöjda på samma sätt. Hon sa vidare att hon 

blev glad när hon sålde bra och det förändrade hela hennes dag positivt. Om kunden istället 

gav negativ feedback så tog hon åt sig direkt och förstod att hon hade gjort något fel. Hon 

avslutar och berättade att hennes kunder är väldigt bra på att ge feedback. Maria berättade att 

kunder ofta hälsar på henne när hon är ute och går i kvarteret. Hon trodde inte att de skulle 

göra det om de inte var nöjda med hennes arbetsinsats. Singh (1998) säger att den anställde 

kan känna ett värde genom att uppleva fördelar när denne uppnått önskvärda mål med sina 

arbetsuppgifter. Forskaren menar att i slutet av en serie av händelser, som i detta fall är 

arbetsmoment, så syns ett resultat. Om detta resultat är positivt så upplever den anställde 

fördelar med de nyligen utförda arbetsmomenten. Elin håller med och berättar att hon känner 

att hon gjort bra ifrån sig när hon avslutat en försäljning. Hon menar att resultatet av det 

arbete hon gjort visar hur väl det utförts. Hon fortsätter sälja på samma sätt om hon sett att det 

gett bra resultat. Både Elin och Jenny berättade att kunderna var de som motiverade dem mest 

på arbetsplatsen. Jenny sa ”Positiv feedback från en kund kan förändra min dag”. Deci (1975) 

menar att feedback gällande den anställdes prestationer är ett starkt verktyg till motivation. 

 

Oldham och Hackman (2005) menar att den bästa sortens feedback är den som kommer direkt 

från arbetsuppgiften. Anders berättade att flera av hans kunder skickar hälsningar till honom 

vid olika högtider och det såg han som något väldigt positivt. Han menade att det gav honom 

bekräftelse att fortsätta arbeta på samma sätt. Han berättade även att han och hans kollegor får 

mycket komplimanger på arbetet.  
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5.6 Feedback från agenter  
 

Alla anställda var överens om att kritiken från chefen var sparsmakad. Detta berodde till viss 

del på att de bara benämnde högsta chefen som chef. Personen i fråga befann sig sällan eller 

aldrig i butiken, därför var det svårt att lämna feedback. Personalen på Alfa berättade om 

civilklädd personal från huvudkontoret som kom och handlade hos dem en gång i månaden. 

De anställda på Alfa utvärderades i sitt bemötande med kunden och fick sedan feedback på 

sitt sätt att arbeta regelbundet. Maria berättade att hon deltar i budgetmöten en gång om året 

och att hon på så vis får feedback från chefen. 

 

Feedback från cheferna utdelades vanligtvis i form av belöning eller löneökning. Lægaard och 

Bindslev (2006) menar att belöningar är något av det vanligaste som motiverar säljpersonal. 

Anders berättade att han blev glad om han fick någon form av belöning från chefen när 

butiken går bra. Han såg det som ett tecken på uppskattning av hans arbete. Han fick även 

muntlig kritik ibland, men inte speciellt ofta. Även Petra berättade att deras företag delar ut 

belöningar när det gått bra för butiken och på så sätt förstår även hon att hon måste ha gjort 

något bra. 

 

Det var något vanligare med feedback från butiksansvarig än från chefen, dock mestadels 

negativ feedback. Elin uttryckte; ”Vi kan säga såhär, hon visar när vi inte gjort något bra, 

när det är något hon är missnöjd med”, och syftar till butiksansvarig. Negativ feedback kan 

sporra till att prestera bättre menar Jönsson (2009). Jenny berättade att hon arbetade under 

liknande förhållanden, ”Positiv kritik, vad är det?”. Jönsson (2009) menar att all feedback är 

bra feedback, negativ feedback kan sporra till att prestera bättre, och positiv feedback stärker 

personens självförtroende. Jenny upplevde inte feedbacken som givande. Hon fortsatte och sa 

att hon slog ifrån sig den negativa kritiken för att inte bli nedbruten på arbetsplatsen. 

Bengoechea och Strean (2007) menar att negativ feedback kan ha en negativ effekt på 

människans motivation och Kluger och DeNisi (1996) menar att ignorera feedback är ett av 

fyra sätt att hantera kritik. Malin fick sällan någon form av kritik från butiksansvarig. Hon 

berättade att om hon någon gång fick negativ kritik så tog hon inte åt sig, utan såg det som en 

möjlighet att utvecklas. Kluger och DeNisi (1996) förklarar att feedback är skillnaden mellan 

den aktuella kunskapsnivån och den nivå som krävs för att utföra en uppgift, en chans till 

utveckling. 

 

Elin och Jenny tyckte att kollegorna var bäst på att ge positiv kritik. Positiv feedback var 

viktigt för de anställda eftersom att det fick dem att må bra och påverkade deras 

självförtroende positivt. Mouratidis et al (2008) menar att positiv feedback fungerar 

uppmuntrande på den anställdes inre motivation vilket överensstämde med de intervjuade. 

 

5.7 Samverkan med andra 

 

Den i särdrag mest utmärkande faktorn som var av betydelse för de butiksanställda var just 

kontakten med människor och den vi-anda som kollegorna kände. Detta märktes även tydligt 

då kontakten med kollegor och klienter kom på tal gällande frågor tillhörande alla 

kärndimensioner som tidigare tagits upp. När de anställda fick frågor som berörde endast dem 

själva svarade de ofta i vi-form, eller vad de tillsammans utfört som ett lag. Herzberg et al. 
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(1959) menar att relationen mellan kollegor inte har någon betydelse för arbetssituationen, 

men Anders såg exempelvis sina kollegor som en familj. De anställda som hade god relation 

med sina kollegor tydliggjorde hur mycket de uppskattade denna och att den hade stor 

betydelse för trivseln och resultatet av arbetet. Petra sa ”Att ha sammansvetsad personal är 

grundläggande för en butik”, hon menar då att butiken inte hade gått så bra som den gör om 

de inte hade haft en god relation med varandra. Deci et al. (1999) instämmer och menar att det 

är viktigt för anställda att känna samhörighet kollegor emellan. Elin håller med, hon berättade 

att ”Har man ett bra förhållande med sina kollegor känner man ett lugn på arbetsplatsen”. 

Anders tycker att den goda relationen med kollegorna underlättade deras arbete och han 

känner sig lyckligt lottad över att arbeta med dessa personer. De intervjuade menar att 

resultatet av de goda relationerna på arbetsplatsen skapar positiva förutsättningar för företaget 

i helhet. Detta uttryckte även Som (2009), kollegor som har ett bra samarbete, skapar 

förutsättningar för att förmedla organisationens värderingar. Även konsekvenserna av brist på 

kontakt med kollegor visades i intervjuerna. Jenny som hade minst samarbete med sina 

kollegor berättade att hon tror att hon skulle trivas bättre på arbetsplatsen om det fanns ett 

större samarbete sinsemellan. Lambert et al. (2001) bekräftar att relationen anställda emellan 

är betydelsefull. 

 

Att tycka om att arbeta med kunder var betydelsefullt för att kunna utföra ett bra arbete. De 

anställda förklarade att det är en personlig styrka och passion som den anställde måste inneha 

för att tycka om sitt arbete. Anders på Beta refererar till sitt tidigare arbete, där han bara var 

anställd en kort period, men ändå hann känna på atmosfären. Han säger att det var ett kallt 

yrke på grund av lite kontakt med människor. Elin sa att hon ”…till 100% föredrar att arbeta 

med kunder, framför ett kontorsarbete”. Jenny tydliggjorde att kontakten med kunderna var 

det enda som kan få henne på bättre humör. Deci et al. (1999) belyser vikten av att känna 

samhörighet med kunderna. Malin sa emellertid att hon mycket hellre arbetat som psykolog, 

än med kunder i butik. Dock är även det ett yrke som kräver social kontakt.  

 
Personalen på både Alfa och Beta berättade om den väl fungerande relationen till både chefen 

som butiksansvarig. Anders berättade om ett jobberbjudande som han tackade nej till för 

många år sedan. Han berättade bland annat att ”Jag kom bra överens med min chef så jag 

bestämde mig för att stanna”. De båda kollegorna på Alfa uttryckte glädjen i den väl 

fungerande relationen med Maria, och vise versa. Elin förtydligade att en dålig relation med 

chef eller butiksansvarig lätt kan leda till stress och minska trivseln på arbetsplatsen. Jenny på 

Delta var missnöjd med den bristfälliga relationen som hon hade med sin butiksansvarig. Inte 

heller Malin var nöjd med sin relation till den ansvariga i butiken. Detta ledde till att Jenny 

och Malins upplevde minskad arbetsvilja.  
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6 SLUTSATS 

 

 

Hackman och Oldhams (1975) arbetskaraktärsmodell inkluderar fem stycken 

kärndimensioner. Forskarna föreslog två stycken komplement till modellen som belyste 

vikten av social samverkan för de anställda. När kärndimensionerna är uppfyllda ska detta 

bland annat hjälpa de anställda att finna inre motivation i arbetet. 

 

Hackman och Oldhams arbetskaraktärsmodell (1975) kunde i viss utsträckning appliceras på 

de anställda i de undersökta företagen. Vissa delar av modellen upplevdes som onaturliga 

kärndimensioner för de anställda i butikerna. En reviderad modell presenteras för att 

demonstrera hur de undersökta finner arbetsmotivation. Den skulle kunna appliceras i andra 

butiker och eventuellt inom andra serviceyrken.  

 

 
 

Figur 6.1 Sammanfattande modell av uppsatsens resultat (Hackman & Oldham, 1976, s. 256; 

Oldham & Hackman, 2010; författarnas egen tolkning). 

 

Utformningen av serviceyrket påverkade med sannolikhet möjligheten att applicera 

arbetskaraktärsmodellen i en butik. Detta eftersom att modellen ursprungligen var tänkt att 

användas inom produktionsyrken som var vanligare för 35 år sedan. Där kunde den anställde 

se resultatet av sitt arbete genom färdigställandet av en produkt. När de intervjuade fick frågor 

gällande identifikation med uppgiften så handlade svaren istället om kundkontakten. De 
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anställda hade inte som mål att avsluta en uppgift och sedan påbörja en ny, utan att bevara 

uppgiften genom skapandet av återkommande kunder. Författarna fann det därmed lämpligt 

att komplettera arbetskaraktärsmodellen med samverkan med andra och exkludera 

identifikation med uppgiften. Detta för att förtydliga att det var den sociala kontakten som var 

av betydelse för de anställdas inre arbetsmotivation. Även feedback från uppgiften uppstod 

genom social kontakt eftersom det var kunderna som förmedlade feedbacken till de anställda. 

Det var inte slutförandet av en produkt som gav dem kännedom om hur arbetet hade utförts. 

Kunderna förmedlade sitt nöje eller missnöjde utifrån den service som personalen gett, detta 

gav de anställda direkt feedback om hur de utfört sin arbetsuppgift.   

 

En annan begränsning gällande kärndimensionerna var uppgiftens betydelse. De anställda 

upplevde inte denna dimension som en motiverande faktor. Butikspersonal är utbytbar mot 

annan personal och de ansåg sig inte utföra en betydelsefull uppgift. Arbetet upplevdes som 

betydelsefullt, men inte på grund av uppgiften. Det betydelsefulla för de anställda var att 

kunderna blev nöjda, för att företaget skulle gå bra och de anställda därmed kunde behålla 

sina arbeten. Detta på grund av att arbetet genererar inkomst åt de anställda så att de kan 

försörja sig själva och sina familjer. Uppgiftens betydelse var inte av relevans för de 

anställdas inre arbetsmotivation. Lön och försörjning är yttre motivationsfaktorer och 

behandlas inte i arbetskaraktärsmodellen (Hackman & Oldham, 1975). Författarna har därför 

exkluderat även denna kärndimension. 

 

Efter utvärdering av Hackman och Oldhams (1976) arbetskaraktärsmodell var författarna 

överens om vilka av kärndimensionerna som hade störst inflytande på de butiksanställda i 

Neapel. Precis som Hackman och förutspått så var de sociala aspekterna den övervägande 

faktorn som påverkade den inre motivationen hos de anställda. Samverkan kollegor emellan 

samt att arbeta nära kunden var två faktorer som var av betydelse för de anställda. De 

anställda talade om hur de tillsammans som grupp utförde ett bra arbete som i sin tur ledde till 

en välmående organisation. En bra relation med kollegor var viktigt för de anställda eftersom 

de arbetade nära varandra, både de anställdas humör och arbetssätt påverkade kollegorna. Den 

aspekten påverkade även kärndimensionen feedback från agenter. Eftersom de anställda 

arbetade tillsammans i egenskap av ett lag så ledde detta till ett ömsesidigt förstånd anställda 

emellan. De stöttade och hjälpte varandra vid behov vilket de anställda uppskattade. En 

anledning som påverkat dessa förutsättningar kan vara att de anställda inte arbetar på 

provision som istället kan skapa konkurrens mellan de anställda. Detta kan även vara en 

begränsning för denna undersökning om den skulle appliceras på ett provisionsbaserat företag 

med interpersonell konkurrens. Konstruktiv kritik från kollegor uppfattas som viktigt och 

även kritik från chefer var av relevans. De anställda kände dock en avsaknad av detta men när 

det förekom upplevdes det som motiverande. Kärndimensionen feedback från agenter 

uppfattades därmed som viktig av de anställda.  

 

Likaså autonomi var viktigt för de anställda trots att självbestämmande inte var vanligt 

förekommande. De med mer självbestämmande upplevde detta som något positivt medan de 

med mindre självbestämmande såg det som något önskvärt för den inre motivationen. Trots 

att de anställda överlag trivdes på sina arbetsplatser, ansågs ett utökat ansvar kunna påverka 

de anställdas inre motivation positivt.  

 

Även Samverkan med andra var av betydelse eftersom den huvudsakliga arbetsuppgiften 

involverade social kontakt med kunder. De intervjuade menade att det krävs social kompetens 

och personligt intresse i deras arbete eftersom det inkluderar att arbeta nära andra människor. 

Samverkan med kunder skapade även variation i arbetet eftersom ingen kund var den andra 
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lik. Arbetsuppgifterna upplevdes inte som varierande men tack vare kunden så kändes arbetet 

varierande. Förmågan att läsa av hur olika kunder vill bli bemötta var en viktig egenskap för 

de anställda att inneha, detta för att skapa nöjda och återkommande kunder. Det var 

bemötandet med kunden som de anställda upplevde som utmanade gällande arbetsuppgiften, 

vilket även det involverade den sociala aspekten. Författarna såg därmed en koppling mellan 

flera av kärndimensionerna och kärndimensionen samverkan med andra. Samverkan med 

andra upplevs vara betydelsefull för att de andra kärndimensionerna ska fungera som 

motivationsfaktorer. 

 

Sammanfattningsvis var följande faktorer betydelsefulla för de intervjuades inre motivation; 

Samverkan med andra, Autonomi, Feedback från uppgiften, Feedback från agenter, samt krav 

på variation i uppgiften (figur 6.1). 

 

Undersökningens validitet kan ha begränsats då författarna även hade önskat att göra 

intervjuer med anställda som arbetade under sämre förutsättningar. Detta för att öka 

generaliserbarheten på undersökningen. Författarna tror dock att resonemanget som de 

anställda förde skulle vara liknande på andra företag i Neapel. En generalisering av 

undersökningen uppskattas därför kunna göras i Neapel med kranskommuner. Uppsatsens 

kvalitativa forskningsansats samt val av teori har troligen påverkat resultatet eftersom att 

arbetskaraktärsmodellen är tänkt att undersökas genom en kvantitativ ansats (Hackman & 

Oldham, 1976). I detta fall kunde författarna få djupare men färre svar på frågorna i 

undersökningen. Genomförandet av en kvantitativ undersökning hade ökat 

generaliserbarheten på resultatet av undersökningen (Björndal, 2005; Ekengren och Hinnfors, 

2006). Den deduktiva metoden gjorde att författarna arbetade utefter en given teori och 

vinklade frågorna därefter (Patel & Davidson, 2003). Vid en induktiv ansats kan resultatet ha 

sett annorlunda ut eftersom att andra frågor hade ställts till de intervjuade. Urvalet av företag 

samt intervjupersoner har möjligen också påverkat resultatet. Personal på andra företag kan ha 

en annan uppfattning om vad som motiverar dem på arbetsplatsen. Personalens befattning 

tycks inte påverkat svaret i undersökningen, då exempelvis de med lägre befattning gärna 

tagit mer egna initiativ om möjligheten fanns. Dock kan inte författarna uttala sig om vad de 

hade svarat på frågorna om de haft en annan befattning. Även författarnas tolkning av empiri 

och analys har troligen påverkat resultatet av undersökningen.  

 

Ovanstående argument uppmuntrar till vidare forskning i företag med anställda som arbetar 

under sämre förhållanden än de intervjuade. Liknande butiker i andra städer kan studeras för 

att undersöka om resultatet i denna forskning går att generalisera i andra delar av landet. 

Vidare forskning kan djupare undersöka hur den sociala aspekten påverkade var och en av 

kärndimensionerna. Även forskning från ett kundperspektiv skulle kunna genomföras 

angående vad som är viktigt för kunden gällande de anställdas prestationer och hur de 

motiverar kunden till köp. Intressant hade även varit att med hjälp av annan teori undersöka 

yttre motivationsfaktorer som till exempel lön och belöningar. Tidigare undersökningar om 

kulturella aspekter har visat att italienare värdesätter sociala faktorer och det spelar säkerligen 

in för resultatet av denna undersökning. En undersökning i Sverige hade varit intressant för att 

jämföra dessa kulturella aspekter.  
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BILAGA 1 Intervjuguide Svenska  

 

Inledande frågor 

 

Kön 

Ålder 

Titel 

Hur länge har du jobbat här? 

Har du haft liknande arbeten tidigare? 

Vad har du för tidigare utbildning? 

 

Variation i uppgifter 

 

1. Hur ser din arbetsdag ut?  

2. Vilken betydelse har antalet arbetsuppgifter för dig? 

3. Hur pass utmanande känner du att dina arbetsuppgifter är? 

4. Hur tillfredställd är du med dessa uppgifter? 

5. Om du hade fått välja fritt, hur hade du föredragit att arbeta? 

6. Vilken betydelse har det att du får använda egenskaper som du känner att du är bra 

 på i ditt arbete?  

 

Arbetsuppgifternas identifierbarhet 

 

7. Vad gör du när en kund kommer in i butiken? 

8. Var kommer din inställning ifrån, hur du väljer att bemöta en kund?  

9. Vilken möjlighet har du att ge kunderna den service de behöver från det att de 

 kommer in i butiken till det att de lämnar butiken? 

10. I vilken utsträckning kommer kunderna ihåg dig? 

a) Betyder det något för dig? 

 

Arbetets betydelse 

 

11. Hur påverkar ditt arbete dina medarbetare? 

a) Hur påverkar ditt arbete era kunder? 

12. Vad tillför ditt arbete företaget? 

13. Vad förväntar du dig av personalen i andra liknande butiker när du själv är kund? 

a) Var tror du de får sin inställning ifrån?  

 

Självbestämmande 

 

14. Hur viktigt är det att du själv får bestämma över dina arbetsuppgifter?  

15. Hur skiljer sig resultatet av uppgiften när du tar egna initiativ i förhållande till 

 angivna riktlinjer? 

16. Hur känner du när du får ta egna initiativ? 

17. I vilken utsträckning känner du dig ansvarig för ditt arbete? 

a) Varför? / varför inte? 
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Arbetsbaserad feedback 

 

18. Om du gör en kund nöjd, ger det dig då motivation att göra fler kunder nöjda på 

 samma sätt? 

19. Hur påverkas ditt självförtroende när du utför ett bra arbete? 

20. Ger resultatet av ditt arbete dig ledtrådar om hur du utför dina arbetsuppgifter?  

 

Feedback från agenter 

 

21. Hur ofta får du höra bra kritik från din chef? 

22. Hur visar chefen uppskattning? 

a) Får du även veta när det går mindre bra? 

b) Vilka anledningar kan det finnas till kritik från din chef? 

c) Hur påverkar kritiken dig?  

23. Hur ofta får du höra bra kritik från dina kollegor? 

 

Samverkan med andra 

 

24. Hur är relationen med dina kollegor? 

a) Hur är relationen med din chef? 

b) Vilken betydelse har det för ert arbete? 

25. Hur stor betydelse har det att du arbetar med kunder? 

26. Har du tillräckligt med tid för att hjälpa dina kunder? 

 

Övriga frågor 

 

27. Vad är skillnaden på ditt nuvarande arbete och ditt tidigare arbete? 

a) Vilka likheter finns det mellan ditt tidigare arbete och nuvarande? 

28. Vad tror du är den största anledningen till er personalomsättning? 

29. Hur nöjda är dina kollegor med sitt arbete? 

30. Vilken betydelse har storleken på din lön? 

31. Känner du att din lön efterspeglar det arbetet du utför? 

32. Har du ett anställningskontrakt? 

33. Vilken betydelse har de förmåner som ditt arbete ger dig en betydelse? 

34. Vad motiverar dig att gå till ditt arbete? 

35. Vad är det på din arbetsplats som motiverar dig till att göra ett bra arbete?  
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BILAGA 2 Intervjuguide Italienska 

 

 

Inledande frågor 

 

Sesso 

Età 

Titolo di lavoro 

Da quanto tempo lavora qui? 

Ha avuto lavori simili prima di quello attuale? 

Qual è il suo titolo di studio?  

 

Variation i uppgifter 

 

1. Descriva un giorno generale sul lavoro.  

2. Che importanza ha il numero di compiti differenti per lei?  

3. Quali sono le difficoltà che riscontra in ogni ambito del suo lavoro?  

4. Quanto è soddisfatta nel svolgere questo tipo di compiti?  

5. Se avesse scelto lei, come avrebbe preferito lavorare?  

6. Quanto è importante per lei utilizzare le proprie competenze sul lavoro?  

 

Arbetsuppgifternas identifierbarhet 

 

7. Che cosa fa quando un cliente entra nel negozio? 

8. Perché lavora in questo modo con la clientela?  

9. Quanta possibilità ha lei di aiutare la clientela fin quando non esce dal  negozio?  

10. Capita spesso che i suoi clienti si ricordino di lei?  

b) Significa qualcosa per lei? 

 

Arbetets betydelse 

 

11. In che modo il suo lavoro influisce sugli altri dipendenti? 

a) In che modo influisce il suo lavoro sulla clientela? 

12. Cosa aggiunge il suo lavoro alla ditta?  

13. Cosa si aspetta dal personale di un altro negozio, quando è lei ad essere il cliente? 

a) Secondo lei, lavorano così? 

b) Secondo lei, perché lavorano in questo modo? 

 

Självbestämmande 

 

14. Quanto è importante per lei poter decidere il suo modo di lavorare? 

15. Che differenza c’è tra il suo modo di lavorare e quello che gli è stato assegnato? 

16. Come si sente quando è lei a decidere il suo modo di lavorare? 

17. Quanto si sente responsabile per il suo lavoro? 

a) Perché? 

 

Arbetsbaserad feedback 
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18. Se un suo cliente è soddisfatto, le viene voglia di soddisfare altri clienti nello 

 stesso modo?  

19. Come si sente quando svolge un buon lavoro? 

20. Dopo aver svolto un lavoro, il risultato di quest’ultimo da indicazioni su come 

 svolgere i prossimi compiti?  

a) In che modo? 

 

Feedback från agenter 

 

21. Quanto spesso le fa sapere il suo capo che ha svolto un buon lavoro?  

22. In che modo le fa sapere il suo capo che ha svolto un buon lavoro? 

a) Le fa sapere anche quando non ha svolto un buon lavoro?  

b) Che motivo può avere il suo capo per farle sapere che non è soddisfatta del suo 

lavoro?  

c) Che impatto hanno su di lei le critiche del suo capo e dei colleghi? 

23. Quanto spesso le fanno sentire i suoi colleghi che lei ha svolto un buon lavoro?   

 

Samverkan med andra 

 

24. Che rapporti ha con i suoi colleghi? 

a) Che rapporto ha con il suo capo?  

b) È importante per lei, avere dei buoni rapporti con lo staff, per svolgere un buon 

lavoro? 

25. Quanto è importante per lei, lavorare con la clientela? 

26. Secondo lei, ha abbastanza tempo da dedicare alla clientela?    

 

Övriga frågor 

 

27. Quali sono le differenze tra il lavoro che svolge qui e quello che svolgeva prima? 

a) Qual è la somiglianza tra il lavoro che svolge qui e quello che svolgeva prima? 

28. Quali sono i motivi per cui i licenziamenti sono molto frequenti? 

29. Quanto sono soddisfatti, i suoi colleghi del suo lavoro? 

30. Quanto è importante l’ammontare del suo stipendio? 

31. Le danno la giusta paga per quello che svolge in questo reparto? 

32. Ha un contratto di lavoro?  

33. Quanto importante sono i benefici del suo lavoro? 

34. Qual è la motivazione per cui lei svolge quest’attività? 

35. Qual è la motivazione per cui lei svolge un buon lavoro? 

 
 

 

 

 

 

 

 


