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Syfte:  

Syftet med denna studie är att utvärdera om ett företags låga personalomsättning kan vara ett 

resultat av företagets motivationsstrategier och anställdas motivation på arbetet. 

 
Frågeställningar:  

Ser företaget både fördelar och nackdelar med sin låga personalomsättning? 

Vilka strategier har företaget för att motivera sina anställda? 

Upplever medarbetarna motivation utifrån dessa motivationsstrategier? 

 
Metod: Genom en fallstudie utifrån Clas Ohlson genomförde vi triangulering utifrån en HR-

partner, tre butikschefer samt medarbetare. Genom kvalitativa intervjuer samt kvantitativ en-

kätundersökning samlade vi in empiriskt material som sedan analyserades kvalitativt. Studien 

genomfördes genom ett hermeneutiskt förhållningssätt och deduktiv ansats. Studiens teore-

tiska referensram består av modeller, teorier, vetenskapliga artiklar och facklitteratur. 

 
Slutsats: Vi kan utifrån denna studie visa att majoriteten av de medverkande medarbetarna 

inom Clas Ohlson till största del känner motivation på arbetet och trivs på sin arbetsplats. Om 

företagets låga personalomsättning är ett resultat av företagets motivationsstrategier och an-

ställdas motivation visar sig inte tydligt i studien. Studien visar dock att anställda känner mo-

tivation utifrån det som företaget erbjuder sina anställda för att stanna i företaget och majori-

teten av de medverkande ser sig själva arbeta inom Clas Ohlson i framtiden. 
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Purpose:  

The purpose of this study is to evaluate if Clas Ohlson employee turnover can be a result of 

the company's motivation strategies and the employee motivation. 

 

Research questions: 

Does the organization see both advantages and disadvantages with their low turnover? 

What strategies does the organization and management have regarding employee motivation?  

Does the employees experience motivation based on these strategies? 

 

Method: Through a case study on Clas Ohlson we did a triangulation using a HR-partner, 

three store managers and employees. Through qualitative interviews and quantitative surveys, 

the collected empirical material was analyzed qualitatively. The study was conducted through 

a hermeneutic and deductive approach. The theoretical reference framework is based on mod-

els and theories as well as scientific articles and literature. 

 

Conclusions: The study show that most of the participators of employees of Clas Ohlson do 

feel motivated at work and their workplace. If the company low turnover is a result of the 
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show that the employees do feel motivated to stay in the company and the majority see them-

selves work at Clas Ohlson in the future. 
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Begreppsdefinitioner 
 

Detaljhandel - det sista ledet i distributionskedjan för varor från producent till konsument. 

Detaljhandel delas upp i två grupper, sällanköpsvaror och dagligvaror. Sällanköpsvaror är till 

exempel kläder, bilar, hem- och fritidsvaror. Medan dagligvaruhandel består av livsmedel, 

hygienartiklar, blommor och så vidare (Detaljhandel, u.å.). 

 

Personalomsättning - avser hur länge en person i genomsnitt är anställda inom en organisat-

ion (Kaufmann & Kaufmann, 2016). 

 

Motivation - faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål 

(Motivation, u.å). 

 

Arbetsgivarvarumärke - att kunna attrahera, rekrytera och behålla rätt medarbetare utifrån en 

organisationens varumärke. Visar hur attraktivt arbetsplatsen är för medarbetare (Dyhre & 

Parment, 2013).  

 

HR-partner - HR är förkortning av human resources (HR, u.å.) HR-partnern i denna studien är 

anställd inom företaget och arbetar med personalärenden inom organisationens butiksled. 

 

Butikschef - en anställd butikschef som har det operativa ansvaret för butiken. Det är ett arbete 

som kräver ledaregenskaper, organisationsförmåga och servicekänsla. Butikschefen sköter 

även personalfrågor, kundkontakt, inköp och ekonomi (Framtidsutveckling, 2018).  

 

Medarbetare - person som samarbetar med andra i ett visst arbete (Medarbetare, u.å).  

I denna studien syftar vi på medarbetare i företagets butiker förutom butikscheferna. Butiks-

cheferna och HR-partnern använde ofta begreppet anställd istället för medarbetare vilket gör 

att vi ibland använder begreppen medarbetare och anställda som synonymer. 
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1. Introduktion 

I introduktionskapitlet beskriver vi studiens bakgrund och problemdiskussion utifrån tidigare 

forskning och teorier vilket sedan leder fram till vår problemformulering. Vidare beskrivs 

studiens syfte och frågeställningar, studien bidrag och en presentation av vår fallstudie. In-

troduktionskapitlet avslutas sedan med studiens avgränsningar. 

1.2 Bakgrund  

Vid en första anblick kan kopplingen mellan det beteendevetenskapliga ämnet pedagogik och 

det samhällsvetenskapliga ämnet företagsekonomi inte tyckas vara uppenbar. Även om det är 

stora skillnader mellan ämnena går det inte att bortse från att beteendevetare och företagseko-

nomer har gemensamma intressen. Ett av dessa intressen är intresset för organisationer i ar-

betslivet och för människorna som ingår i dessa organisationer (Nilsson, Wallo, Rönnqvist & 

Davidson, 2011). Dyhre och Parment (2013) menar att allt flera anställda ställer högre krav på 

sina arbetsgivare, enskilda individer vill inte enbart ses som en i gruppen, och personliga ut-

vecklingsplaner blir allt viktigare för anställda. 

 

Detaljhandelsbranschen är en av de branscher i Sverige som har högst personalomsättning, 

den genomsnittliga personalomsättningen ligger på 30 % årligen (Handelsrådet, 2016; 

Svenskt Näringsliv, 2017). Svensk Handel (2011) menar att den höga personalomsättningen 

inom handeln delvis förklaras genom att branschen ständigt är under förändring. Under sen-

aste åren har handeln globaliserat och genomgått en tillväxt och strukturomvandling, samti-

digt som det är hög efterfrågan på kompetent personal som kan möta kundernas efterfrågan 

och framtidens utmaningar (Svensk Handel, 2011). Medarbetare och chefer inom detaljhan-

deln rör sig relativt enkelt i sin karriär mellan både olika områden inom organisationen men 

även mellan olika organisationer i branschen (Handelsrådet, 2016). Personalomsättning tar 

arbetstid från arbetsgivaren, rekryteringen kostar och så även inskolning av nyanställda. Sam-

tidigt kan anställda på arbetsplatsen påverkas av personalomsättning genom bland annat oro 

som ett resultat av omfördelning av arbete, diskussion, stress och ökad frånvaro med mera 

(Johanson & Johrén, 2011). Barney och Wright (1998) menar att anställda är organisationer-

nas mest betydande resurs och Darmon (2008) menar att brist på motivation kan leda till att 

den anställde lämnar organisationen. Ett problem är dock att stora organisationer behöver 

handskas med flera olika individer som har olika behov och som därmed motiveras på olika 

sätt (Balakrishnan och Vijayalakshmi, 2014). 
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1.3 Problemdiskussion	

Dalton och Todor (1979) samt Shaw, Gupta och Delery (2005) skriver att en viss personalom-

sättning har sina fördelar och är nödvändig. Darmon (2008) skriver att det finns både frivillig 

och ofrivillig personalomsättning, omständigheter som exempelvis sjukdom, dödsfall och 

pension bidrar till ofrivillig personalomsättning. Till skillnad från den ofrivilliga personalom-

sättning som inte går att påverka så bör organisationer arbeta för att hantera den frivilliga per-

sonalomsättningen (Darmon, 2008). Det finns ofta flera faktorer som bidrar till att anställda 

frivilligt lämnar organisationer, det kan bland annat bero på att den anställda fått erbjudande 

om ett nytt arbete och ser andra utvecklingsmöjligheter och/eller större motivation hos en an-

nan arbetsgivare (Darmon, 2008).  

 

Dyhre och Parment (2013) menar att konkurrensen om de bästa medarbetarna är hård då ar-

betskraften är branschöverskridande och internationell. Dwivedi, Kaushik och Luxmi (2014) 

skriver att det är en utmaning för organisationer i en dynamisk arbetsmiljö att behålla sina 

anställda under en längre period om organisationen inte uppfyller de krav som anställda har 

på sin arbetsgivare och arbetsplats. Organisationer har behov av kunniga och begåvade an-

ställda för att sticka ut från sina konkurrenter (Goh, 2002). Organisationer behöver därför ar-

beta för att uppfylla anställdas krav och önskemål samtidigt som dessa måste överensstämma 

med organisationens mål (Dwivedi et al., 2014).  

 

Benkhoff (1996) menar att vissa organisationer är mer konkurrenskraftiga än andra när det 

gäller mänskliga resurser. De arbeten som anses vara bra är arbeten där det finns variation, 

regelbunden återkoppling och arbeten där medarbetarna känner att de kan påverka. Ökat an-

svar kan även leda till ökad motivation och ökad arbetsnöjdhet och anställda som får mer an-

svar ofta arbetar hårdare (Benkhoff, 1996). Dock kan ansvar också leda till stress i sin tur leda 

till att arbetstillfredsställelsen och motivationen minskar för vissa individer. I och med detta 

belyser Benkhoff (1996) att det är viktigt med god kommunikation inom organisationen, att 

anställda ges möjlighet att informera sin närmaste chef om det finns missnöje. Chefer kan 

även främja anställdas ansträngningar genom att tillhandahålla arbetsförhållanden som triggar 

motivationen (Benkhoff, 1996).  

 

Wolvén (2000) skriver att teorierna gällande motivation har förändrats genom åren. Under 

1920-talets början till seklets slut var teorier gällande arbetets utformning och dess betydelse 
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fokuserade på den fysiska arbetsmiljön. Teoretiker var då inte vidare intresserade av att un-

dersöka arbetsmiljöns effekter på individens arbetsmotivation. Tidigare studier tycks ha förli-

tat sig på en enformig bild av att lönen var det som påverkade individens motivation till ar-

bete. Att studera arbetsmiljöns sociala villkor började forskare intressera sig för under mitten 

av 1930-talet och under hela 1940-talet då en kritisk inställning uppstod gällande antagandet 

att högre lön skulle vara den dominerande motivationsfaktorn i arbetet (Wolvén, 2000).  Istäl-

let framhävde forskare att människan är en social varelse där behov av bland annat grupptill-

hörighet, sociala kontakter, uppskattning, identitet och sociala status ansågs vara allt viktigare. 

Den fortsatta forskningen har dock visat att även denna uppfattning är alltför generaliserad, 

det har visat sig att ett antal andra faktorer är av stor betydelse för individens motivation. Ut-

bildningsnivån, löneformen, kompetensen och konkurrensen samt uppnådda framgångar, le-

darskapet, alternativa arbetsmöjligheter är några av dessa motivationsfaktorer (Wolvén, 

2000). 

	

1.4 Problemformulering 

Det finns både fördelar och nackdelar med personalomsättning, för låg personalomsättning 

kan leda till att organisationen inte utvecklas och för hög personalomsättning kan leda till att 

kompetens bland anställda minskar (Dalton & Todor 1979; Shaw et. al., 2005). Det är ofta 

flera faktorer som bidrar till att anställda frivilligt lämnar organisationer, det kan bland annat 

bero på att anställda ser större motivation hos en annan arbetsgivare (Darmon, 2008). Organi-

sationer bör identifiera anställdas motivations behov samtidigt som anställdas mål behöver 

även stämma överens med organisationens mål (Benkhoff, 1996; Dwivedi, et al., 2014). Sam-

tidigt menar Darmon (2008) att det kan vara ett problem för stora organisationer som behöver 

handskas med flera olika individer som har olika slags behov. Balakrishnan och Vijayalaks-

hmi (2014) menar att det är en sak att locka till sig personal men att det är svårare att behålla 

dem och att det därför har blivit allt mer väsentligt för organisationer att utveckla strategier 

för att bibehålla sin personal. 

	

1.5 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att utvärdera om ett företags låga personalomsättning kan vara ett 

resultat av företagets motivationsstrategier och anställdas motivation på arbetet.	
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Frågeställningar:	

• Ser företaget både fördelar och nackdelar med sin låga personalomsättning? 

• Vilka strategier har företaget för att motivera sina anställda? 

• Upplever medarbetarna motivation utifrån dessa motivationsstrategier? 

 

1.6 Studiens bidrag	

Det har inte tidigare utvärderats om ett företags låga personalomsättning kan vara ett resultat 

av företagets motivationsstrategier och medarbetares motivation. Genom denna studie har vi 

utifrån studiens teoretiska referensram och insamlad empiri analyserat om ett företags moti-

vationsstrategier bidrar till att medarbetare upplever motivation och om motivationen påver-

kar deras tankar gällande att stanna eller lämna organisationen och därmed påverkar personal-

omsättning. Eftersom personalomsättningen är hög inom detaljhandelsbranschen anser vi att 

vår utvärderande studie kan bidra till förståelse för behovet av motivationsstrategier och an-

ställdas motivation. Wolvén (2000) skriver att anställda tillbringar en stor del av sitt liv på sin 

arbetsplats och att god motivation och välmående därför gynnar både individen själv men 

även organisationen och samhället i stort. Leatherbarrow och Fletcher (2014) menar dock att 

det inte finns ett givet svar för hur organisationer ska lyckas behålla sina anställda.	

	

1.7 Fallet Clas Ohlson	

För att uppnå studiens syfte och besvara våra frågeställningar ansåg vi det lämpligt att genom-

föra en fallstudie utifrån ett företag med låg personalomsättning. Jacobsen (2017) menar att 

det är passande att genomföra en fallstudie när forskaren vill få kunskap om ett visst samman-

hang. Genom fallstudien ville vi ta del av olika perspektiv på personalomsättning motivat-

ionsstrategier och motivationsfaktorer. En intressant organisation att studera är svenska de-

taljhandelsföretaget Clas Ohlson eftersom de har en generellt låg personalomsättning jämfö-

relsevis med övriga detaljhandeln i Sverige. Den genomsnittliga personalomsättningen för 

branschen i Sverige ligger på 30% årligen medan Clas Ohlsons butiker i Sverige hade en per-

sonalomsättning på 19.6% under 2016/2017 (Svenskt Näringsliv, 2017; Personlig kommuni-

kation, 7 maj 2018). Clas Ohlson skriver att det är viktigt för företagets konkurrenskraft att ha 

förmågan att attrahera och behålla duktiga medarbetare (Clas Ohlson, u.å.). Fallstudien ge-
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nomfördes utifrån Clas Ohlson där vi utifrån tre nivåer i hierarkin samlat empiriskt material 

för att ta del av flera perspektiv från olika parter inom organisationen. 

 

1.8 Avgränsningar	

Vi har avgränsat vår studie från vissa aspekter, vi studerar inte variabler som konkurrenskraft, 

service och ekonomi i relation till organisationens personalomsättning eftersom det inte är 

syftet med studien. Omfattningen av studien har även avgränsat möjligheterna att generalisera 

resultatet för personalomsättning och motivation för Clas Ohlsons totala verksamhet. Då vi 

inte undersöker perspektiv från samtliga HR-partner, butikschefer och medarbetare anställda 

på Clas Ohlson. På grund av tidsbegränsningar kommer vi inte heller jämföra Clas Ohlson 

med andra organisationer eller branscher. Detta påverkar möjliggörandet för att generali-

seringar ska kunna dras till den totala detaljhandeln eller andra branscher.	
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2. Teoretisk referensram 

I detta kapitel följer en genomgång av de teorier som vi har valt att utgå från för att samla in 

och analysera det empiriska materialet. Först presenteras teorier gällande fördelar och 

nackdelar med personalomsättning, strategier för att behålla personal, arbetsgivarvarumärke 

och organisationskultur.  Därefter presenteras Warrs vitaminmodell gällande motivation och 

arbetstillfredsställelse på arbetsplatsen. För att komplettera Warrs modell har vi valt att an-

vända teorier gällande arbetstillfredsställelse och motivation. Kapitlet avslutas sedan med en 

diskussion gällande studiens teoretiska referensram.	

	

2.1 Personalomsättningens fördelar och nackdelar	

Darmon (2008) skriver att det finns både frivillig och ofrivillig personalomsättning som orga-

nisationer behöver ta hänsyn till. Den ofrivilliga personalomsättningen handlar om oundvik-

liga ting och är därför inget som organisationer kan påverka, exempel på ofrivillig personal-

omsättning är bland annat sjukdom, dödsfall och pension. Till skillnad från ofrivillig perso-

nalomsättning bör organisationer arbeta för att hantera den frivilliga personalomsättningen. 

Det finns ofta flera faktorer som bidrar till att anställda frivilligt lämnar organisationer. det 

kan bland annat bero på att den anställda fått erbjudande om ett nytt arbete och ser andra ut-

vecklingsmöjligheter hos en annan arbetsgivare (Darmon, 2008). 

 

Price (2001) menar att organisationer bör ha kunskap i varför anställda frivilligt väljer att 

lämna organisationen, då personalomsättningar har påverkan på organisationens effektivitet. 

Känner organisationen till vilka faktorer som gör att anställda väljer att lämna, kan de i ett 

tidigare skede handskas med detta och därmed förhindra de kostnader som medför en hög 

personalomsättning (Price, 2001).  Det är oftast inte svart eller vitt utan en nyansering av flera 

faktorer som gör att den anställde väljer att avsluta sin anställning (Darmon, 2008). Organisat-

ioner behöver komma ihåg att deras anställda är deras viktigaste bidragsgivare till effektiv för 

att organisationen ska uppnå framgång (Abbasi & Hollman, 2000).  

 

Dalton och Todor (1979) skiljer på funktionell och dysfunktionell personalomsättning. Funkt-

ionell personalomsättning respektive dysfunktionell personalomsättning. Funktionell perso-

nalomsättning uppstår när en anställd frivilligt lämnar organisationen på grund av att den an-

ställda känner att den inte längre tillför något. Organisationen blir därmed oberörd av denna 
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förändring, och har möjlighet att ersätta den tidigare arbetstagaren men en medarbetare som är 

mer produktiv. Den dysfunktionella personalomsättningen innebär att en produktiv anställd 

frivilligt väljer att avsluta sin anställning, detta bidrar till en negativ effekt för organisationen 

då det leder till att företaget förlorar en produktiv medarbetare (Dalton & Todor, 1979).  

 

Ton och Huckman (2008) samt Shaw et al., (2005) skriver att personalomsättning inte behö-

ver ses som något negativt för organisationen. Shaw et al., (2005) menar precis som Ton och 

Huckman (2008) att en viss personalomsättning har sina fördelar. En allt för hög personalom-

sättning är inte bra, medan låg till måttlig personalomsättning kan bidra till att förbättra ar-

betskraftens prestationer, genom att personalen omsätts blir organisationen inte stillastående 

då nyanställda bidrar till att organisationen ständigt utvecklas med nya idéer och åsikter 

(Shaw et al., 2005). Organisationen blir även mer flexibel och får en större anpassningsför-

måga, medan en alldeles för låg personalomsättning kan leda till avstannande i arbetskraft och 

slutenhet inom organisationen (Shaw et al., 2005). 

 

2.2 Strategier för att behålla personal	

Milne (2007) poängterar att det är medarbetarna tillsammans med ledningen som gör att orga-

nisationer kan nå uppsatta mål, därför är det är viktigt för organisationer att ta reda på vad 

individerna i organisationen motiveras. Utifrån den kunskapen kan organisationen sedan bidra 

till att medarbetarna upplever motivation på arbetet och genom att tillfredsställa medarbetar-

nas motivationsbehov kan organisationen behålla sina medarbetare. Det krävs även att medar-

betarna är rätt personer för att utföra arbetet som krävs för att nå målen (Milne, 2007).  	

 

Rosenberg (2003) menar att medarbetarna är nyckeln till framgångsrika organisationer och 

ledningen bör uppmuntra till individuellt lärande och bidra med stimulerande arbetsuppgifter 

för att behålla medarbetare. Roopa Temkar (2013) menar att medarbetare har en tendens att 

vilja stanna kvar längre i organisationer som erbjuder karriärmöjligheter, ansvar, utbildning 

och en känsla av delaktighet. Att kunna identifiera anställdas kärnkompetens, förmågan att se 

vad de egentligen brinner för och vad de tycker om bör vara relevant för organisationer, om 

denna kunskap hanteras på rätt sätt kan det bli en stor konkurrensfördel. Ledningen är de som 

har möjlighet att kunna ge medarbetare tillväxtmöjligheter genom utmaningar och utbildning-

ar (Roopa Temkar, 2013). Den största utmaningen är att förena medarbetares mål med de mål 

som organisationen har för att inte förlora viktig kompetens. För att behålla medarbetarna 
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kvar inom organisationen innebär det att organisationer behöver hantera, motivera och skapa 

spännande mål som är anpassade utifrån både organisationen och medarbetarna. Det är även 

viktigt att ledningen visar de medarbetare som stannar kvar att de är viktiga och att de behövs 

(Roopa Temkar, 2013).  

 

Balakrishnan och Vijayalakshmi (2014) menar att det är viktigt för organisationer att ge an-

ställda tillräckligt med incitament, förmåner och lön utifrån prestation för att kunna behålla 

dem inom organisationen. Strategierna för att bibehålla personal bör dock innefatta mer än att 

konkurrera med högre löner. Strategierna bör handla om att skapa en arbetsmiljö som främjar 

mångfald, ömsesidigt förtroende, utmanande karriärmöjligheter och att organisationen be-

handlar människor med respekt och visar uppskattning. Strategierna för att bibehålla personal 

bör omfatta olika policys och rutiner som syftar till att bidra till att anställda blir lojala med 

organisationen under en längre tid (Balakrishnan & Vijayalakshmi, 2014).  

 

Balakrishnan och Vijayalakshmi (2014) har uppmärksammat ett antal grundläggande praxis 

som organisationen bör tänka på gällande strategier för att bibehålla sin personal. Organisat-

ioner bör anställ rätt medarbetare i första hand, respektera dem samt tro och lita på dem. De 

bör även stärka medarbetarna genom att ge dem befogenhet att få saker gjorda samt ge dem 

information och kunskap som behövs. Organisationerna bör även få medarbetarna att inse att 

de är organisationens mest värdefulla tillgång och ge dem feedback om deras prestationer och 

känna igen och uppskatta deras prestationer. Strategierna bör även innefatta att organisationen 

skapar en miljö där de anställda vill arbeta och ha kul och att de behåller medarbetarnas moral 

hög (Balakrishnan & Vijayalakshmi, 2014). 

 

Balakrishnan & Vijayalakshmi (2014) menar att det även finns andra faktorer som påverkar 

bibehållandet av anställda inom organisationer såsom bättre kompensationspaket, bättre ar-

betsförhållanden, värderingar och motivation. Anställdas möjlighet att göra framsteg och för-

bättringar men även utbildning och arbetslivserfarenhet påverkar om anställda väljer att 

stanna inom organisationen. Även icke-monetära fördelar som motivationsstöd från chefen 

och kollegor är också nödvändiga för att tillgodose arbetstagaren. Alla dessa faktorer förstär-

ker medarbetarnas moral och motiverar dem att prestera bättre och växa tillsammans med 

organisationen (Balakrishnan & Vijayalakshmi, 2014)  

Dyhre och Parment (2013) menar att dagens medarbetare kräver att arbetsgivare blir tydligare 

och informerar mer om sig själva i takt med det ökande informationsflödet. menar att allt flera 
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anställda ställer högre krav på sina arbetsgivare. Anställda ska ha roligt på jobbet och bli be-

handlade som enskilda individer och inte som en i gruppen. Personliga utvecklingsplaner och 

karriärutveckling blir allt viktigare för underställda (Dyhre & Parment, 2013). Arbetsgivarens 

värderingar bör stämma överens med individens egna värderingar, det blir därför svårt för 

chefer att möta alla de krav som medarbetarna har. Det är viktigt för företag och chefer att 

identifiera anställdas individuella drivkrafter för att kunna behålla dem inom företaget, om 

företaget inte identifierade dessa kan anställda lätt dra sig till andra företag (Dyhre & Par-

ment, 2013). 

 

2.3 Arbetsgivarvarumärke och organisationskultur 

Dyhre & Parment (2013) skriver att arbetsgivarvarumärke och organisationskultur är något 

som under de senaste tio åren har blivit allt viktigare utifrån strategiska perspektiv för organi-

sationer. Arbetsgivarens varumärke förknippas ur olika aspekter som lön, förmåner, status, 

upplevelser och karriärmöjligheter. Arbetsgivarvarumärke är också ett paket med funktion-

ella, ekonomiska och psykologiska fördelar för anställda som arbetsgivarna identifieras med 

(Dyhre & Parment, 2013). Arbetsgivarvarumärket bör användas för att attrahera och behålla 

rätt medarbetare för att överleva i det långa loppet, en attraktiv arbetsgivare får de duktigaste 

kandidaterna och behåller dem även längre. Tillgång till kompetent personal är en avgörande 

förutsättning för tillväxt i Sverige men konkurrensen om de bästa medarbetarna är hård, bran-

schöverskridande och blir allt mer internationell (Dyhre & Parment, 2013). 

 

Kaufmann och Kaufmann (2005) menar även att arbetstillfredsställelsen påverkas av den kul-

tur som finns inom organisationen och den sociala miljön samt ledarstil. Kan inte anställda 

associera sig med kulturen kan de känna sig utför den sociala miljön i organisationen (Kauf-

mann & Kaufmann, 2005). En definition av organisationskulturen innehåller antagande, vär-

deringar och normer som finns inom organisationen (Eriksson-Zetterquist, Kalling och 

Sthyre, 2015). Forskning visar att företag blir mer produktiva genom att styra sina medarbe-

tare med hjälp av stark företagskultur, en stark företagskultur ökar även anställdas arbetstill-

fredsställelse (Eriksson-Zetterquist et al., 2015). En synonym till företagskultur är organisat-

ionsklimat, vilket innefattar de känslomässiga attityder och förhållningssätt som gäller för 

majoriteten av de anställda och hur dessa uppfattar kulturen. Eftersom organisationer skapas 

av människor så kommer organisationens kulturer ofta präglas av organisationens grundare. 

Kultur används för att förstå organisationen som ett socialt fenomen, då det finns flera indivi-
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der i organisation som tänker olika om världen. Kulturen gör det lättare för individerna i or-

ganisationen att se vad som är accepterat och lämpligt uppförande inom organisationen (Er-

iksson-Zetterquist et al., 2015).  

 

Dwivedi et al. (2014) menar även att det är svårt att behålla anställda som inte kan identifiera 

sig med organisationskulturen. Medarbetarnas engagemang påverkas av organisationskulturen 

och ett pålitligt arbetsgivarvarumärke som anställda identifierar sig med stärker anställdas 

engagemang vilket gynnar organisationen (Dwivedi et al., 2014). Dyhre och Parment (2013) 

menar att en stark organisationsidentitet är en förutsättning för att bygga ett hållbart arbetsgi-

varvarumärke. Cascio (2014) skriver att organisationer behöver vara tydliga med vad de står 

för och de behöver vara säkra på att chefer och anställda på alla nivåer är förebilder och har 

beteenden som överensstämmer med arbetsgivarvarumärket. Organisationens medarbetare är 

de sanna budbärarna och ambassadörerna för organisationen, ses organisationen som en at-

traktiv arbetsgivare i de anställdas ögon kommer detta troligtvis sprida sig (Dyhre & Parment, 

2013; Devasagayam, Buff, Aurand & Judson 2010). Cascio (2014) samt Dyhre och Parment 

(2013) menar att arbetsgivarvarumärket spelar en avgörande roll när det gäller att attrahera 

och behålla personal. 

	

2.4 Arbetstillfredsställelse och motivationsfaktorer	

Kaufmann och Kaufmann (2005) beskriver begreppen arbetsmotivation och arbetstillfreds-

ställelse. De skiljer dock på dessa två begrepp, de definierar arbetsmotivation som biologiska, 

psykologiska och sociala faktorer som gör att en individ beter sig på ett speciellt sätt. Arbets-

tillfredsställelse är däremot den anställdes känslor kring sin arbetssituation och vad de vill få 

ut av sitt arbete (Kaufmann och Kaufmann, 2005). Kaufmann och Kaufmann (2005) menar att 

arbetstillfredsställelse ger förståelse för individens beteende i organisationer, individer kan ha 

olika upplevelser och vad som är tillfredsställande inom arbete, även fast de utför samma 

uppgifter. Det kan vara både produktivitet, trivsel och personalomsättning som påverkar detta 

(Kaufmann & Kaufmann, 2005).  

	

En motivationsmodell som är inriktad på individens motivation i arbetet är Warrs vitaminmo-

dell. Warrs vitaminmodell beskriver 12 faktorer som enligt Warr påverkar individens arbets-

tillfredsställelse och motivation och belyser vad som är väsentligt för att en människa ska tri-

vas på sin arbetsplats (Warr, 2007). Warrs modell menar att individen presterar bättre om den 
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mår bra på sin arbetsplats däremot har individen själv ett ansvar för sitt välmående, samtidigt 

som det till viss del är upp till arbetsplatsen att tillföra motivationsfaktorer så att välmående 

kan uppnås (Warr, 2007). 

	

Warrs (2007) modell menar att det finns ett samband mellan varaktiga personliga karaktärs-

drag, miljöförhållanden och individens psykiska välbefinnande och arbetstillfredsställelse 

Individens varaktiga personliga karaktärsdrag innefattar olika faktorer som är grunden för vår 

mentala hälsa men även demografiska variabler som kön, ålder, civilstånd samt även indivi-

dens värderingar och färdigheter. Dessa varaktiga personliga karaktärsdrag påverkar vilka val 

individen gör gällande vilket arbete individen väljer men även hur individen upplever miljö-

förhållanden i arbetet och även det aktuella psykiska välbefinnandet och arbetstillfredsställel-

sen (Warr, 2007). I de miljöförhållanden som visas i vitaminmodellen ingår det 12 arbetsmil-

jöfaktorer som Warr benämner som vitaminer. Warr (2007) menar att begreppet vitamin an-

vänds eftersom de tolv arbetsmiljöfaktorerna fungerar på samma sätt som vitaminer gör för 

kroppen. Alla tolv vitaminerna är nödvändiga för individen ska fungera men att det är olika 

för individen hur mycket som behövs av varje vitamin (Warr, 2007). 

	

2.4.1 En sammanfattning av Warrs tolv vitaminer	

1. Möjlighet till kontroll, refererar till hur den anställde får påverka sin egen situation på ar-

betsplatsen. Vitaminen innefattar i vilken mån som den anställde får ta egna beslut, initiativ 

och påverka aktiviteter och händelser. Finns det brist av detta påverkar det arbetstillfredsstäl-

lelsen negativt, har den anställde möjlighet till kontroll så påverkar det arbetstillfredsställelsen 

positivt (Warr, 2007). 

 

2.  Möjlighet att använda sina kunskaper, denna vitamin handlar om individens möjlighet att 

användning av sina kunskaper men även möjligheten att utveckla sina kunskaper. Vitaminen 

innefattar i vilken grad omgivningen i organisationen uppmuntrar den anställde att utnyttja 

sina kunskaper. Brist på denna vitamin påverkar individens möjlighet till utveckling, nå sina 

mål och känna sig värdefull (Warr, 2007). 

 

3. Yttre förväntningar, handlar om vilka krav som omgivningen ställer på den anställde. Vi-

taminen innefattar de individuella kraven som är satta av någon i omgivningen, exempelvis 

individens chef eller organisationen. Saknas denna vitamin påverkas arbetsprestationen nega-
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tivt, men dessa krav behöver vara realistiska och kännas uppnåeliga för att ge positiv effekt på 

motivationen (Warr, 2007). 

 

4. Variation, denna vitamin innefattar variation gällande arbetets innehåll och undvikande av 

allt för upprepade arbetsuppgifter samt variation gällande kontroll och kunskapsutnyttjande. 

Även variation gällande arbetsmiljö, det vill säga byte av arbetsplats är den del av denna vi-

tamin. Låg variation av arbetsuppgifter har negativt inverkan på den anställdes välmående, 

medan arbetsuppgifter med en viss grad av variation samt möjlighet till flera olika arbetsupp-

gifter kan bidra till motivation på arbetet (Warr, 2007). 

 

5. Begriplig arbetsmiljö, handlar om positiv och negativ feedback från andra gällande konse-

kvenser för sitt handlande. Vitaminen belyser även i vilken grad individens omgivning kan 

förutsägas. Begriplig arbetsmiljö handlar även om tydlighet i vad som krävs på arbetsplatsen i 

form av normer, regler, beteende och roller i organisationen. Brist på begriplig arbetsmiljö 

kan leda till individen inte tar några risker, inte engagerar sig och känner att de inte har kon-

troll på situationen (Warr, 2007). 

 

6. Kontakt med andra, enligt Warr har kollegor på arbetsplatsen stor inverkan på individens 

välmående. Det sociala kontakterna på arbetsplatsen bidrar till att skapa gemenskap, social 

support och känslan av att nå mål tillsammans. Saknas denna vitamin kan individen känna 

ensamhet (Warr, 2007). 

 

7. Tillgång till pengar, denna vitamin innefattar individens inkomst, den visar att lönen är 

olika viktigt för individer bland annat beroende på dess livsstil. Enligt Warr (2007) finns det 

tidigare forskning som visar att lönen till viss del kan ge ett ökat välmående men att det inte 

alltid nödvändigtvis är så. Vitaminen tillgång till pengar visar även att ekonomiska resurser 

påverkar andra faktorer utanför arbetet, en saknad av denna vitamin påverkar därför faktorer 

som exempelvis fritidsaktiviteter samt individens status utanför arbetet (Warr, 2007). 

 

8. Fysisk säkerhet, handlar om behovet av trygghet och skydd gällande fysiska hot för den 

anställde (Warr, 2007). Fysisk säkerhet kan till exempel innefatta god arbetsmiljö gällande 

ergonomi och temperatur men även stabilitet, struktur och trygghet såsom hot och skador. 

Brist på fysisk säkerhet kan påverka individen psykiskt, och bidra till att individen inte känner 

sig säker i sitt arbete, vilket kan leda till oro och ångest (Warr, 2007). 
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9. Värderad social position, handlar om hur den anställde känner sig uppskattad och behövd 

av företaget men även i arbetsgruppen och i samhället, detta betyder att individen kan motive-

ras genom uppskattning från flera håll. En saknad av denna vitamin leder till att individen inte 

känner sig uppskattad på arbetet och att arbetet inte känns meningsfullt (Warr, 2007). 

 

10. Stödjande ledarskap, handlar om chefens förmåga gällande omtanke till sina anställda. 

Chefen bör visar hänsyn, uppmärksamhet och respekt till sina anställda. Brist på den här vi-

taminen kan leda till bristande arbetsmotivation. (Warr, 2007). 

 

11. Karriär, den här vitaminen handlar om individens möjlighet att utvecklas inom organisat-

ionen som individen arbetar på. Det kan både vara att individen får ansvar eller utbildningen 

inom ett visst område men det kan även innefatta möjlighet att klättra i hierarkin. Om indivi-

den inte kan göra karriär fast individen vill, kan brist på karriärmöjligheter leda till depression 

och ångest och även bristande engagemang och motivation (Warr, 2007). 

 

12. Rättvisa i förhållande till andra, handlar om att anställda behöver uppleva att de blir rätt-

vist behandlade på arbetsplatsen. Saknas denna vitamin kan anställda bli diskriminerade eller 

särbehandlade vilket leder till minskad motivation (Warr, 2007). 

 

2.5 Diskussion gällande studiens teoretiska referensram	

Genom att utgå ifrån vår teoretiska referensram som innehåller modeller, teorier, tidigare 

forskning gällande personalomsättning, strategier kring hur organisationer ska behålla sina 

anställda och vara en attraktiv organisation samt arbetstillfredsställelse och motivationsfak-

torer har vi samlat in och analyserat empirin i denna studie.  

 

Vår teoretiska referensram bygger till stor del av Warrs motivationsmodell. Warrs modell är 

större och rör sig utanför vad vi kommer beröra i studien. Vi kommer därför endast fokusera 

på att använda oss av de tolv vitaminerna. Warrs modell kan ses som normativ, och är därmed 

en tolkning utifrån vad Warr anser att individer behöver för att känna motivation i arbetslivet 

(Warr, 2007). Enligt de Jonge och Schaufeli (1998) fattas det empiriska tester av delar av 

Warrs vitaminmodell. Däremot har få studier har gjorts av modellen och resultaten har blivit 

ojämna och inga resultat har kunnat presentera utifrån studierna. Gregory Irving och Montes 
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(2009) menar att Warrs vitaminmodell har undersökts tidigare genom ett antal kvantitativa 

studier där de kommit fram till att de tolv vitaminerna påverka individens välmående, men det 

har däremot inte bevisats att alla de tolv vitaminerna faktiskt behövs för att en individ ska 

motiveras på arbetsplatsen (Gregory Irving och Montes, 2009). Wolvén (2000) menar dock att 

Warrs vitaminmodell är ett användbart verktyg för att beskriva välmående på arbetsplatsen 

eftersom modellen ser både till individen och omgivningen. Wolvén (2000) menar även att 

modellen ger en humanistisk och nyanserad bild av vilka dimensioner som är viktiga för indi-

viden i arbetslivet utifrån både mänskliga behov och personliga karaktärsdrag.  

 

Då Warrs motivationsmodell inte berör betydelsen av arbetsgivarvarumärke eller organisat-

ionskultur har vi kompletterat med litteratur och vetenskapliga artiklar som skriver att organi-

sationskultur och varumärkesstrategi är något som anses vara viktigt för organisationer för att 

kunna attrahera och behålla anställda (Dyhre & Parment, 2013; Kaufmann och Kaufmann, 

2005; Eriksson- Zetterquist et al., 2015; Cascio, 2014; Dewivedi et al., 2014; och Devasagay-

am et al., 2010).  För att analysera företagets motivationsstrategier och samla in material från 

HR-partnerns och butikschefernas perspektiv har vi valt att även utgå ifrån Balakrishnan och 

Vijayalakshmi (2014), Milne (2007), Rosenberg (2003) samt Roopa Temkar (2013). Dessa 

har vi med i studiens teoretiska referensram eftersom de beskriver hur företaget bör arbeta för 

att behålla sin personal. Darmon (2008), Price (2001), Abbasi & Hollman (2000), Dalton och 

Todor (1979), Ton och Huckamn samt Shaw et al., (2005) använder vi oss av för visa att det 

finns både positiva och negativa aspekter med personalomsättning och hur detta kan utspela 

sig inom organisationen Clas Ohlson. 
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3. Metod 

I detta kapitel presenterar hur vi ska uppnå syftet med studien. Vi presenterar vårt förhåll-

ningssätt, angreppssätt samt forskningsmetod. Vi har använt oss av två forskningsmetoder, 

kvalitativ och kvantitativ. Vidare presenterar vi etiska aspekter och val av analysmetod. Me-

todkapitlet avslutas sedan med vårt kritiska tänkande gällande metodval och kvalitetsa-

spekter. 

 

3.1 Ontologi och epistemologi	

Enligt Jacobsen (2017) innebär begreppet ontologi läran om hur verkligheten faktiskt ser ut. 

Problemet är att det är omöjligt att komma fram till vilken uppfattning av verkligheten som är 

riktigt (Jacobsen, 2017). Och därför handlar ontologi om hur forskaren betraktar verkligheten 

som den studerar (Eriksson & Hultman, 2014). Vår verklighetsuppfattning är att anställda 

som känner hög motivation väljer att stanna inom organisationer som bidrar med motivations-

faktorer som ger arbetstillfredsställelse. Vår verklighetsuppfattning är även att anställdas be-

slut att fortsätta arbeta inom en organisation kan påverkas av många andra faktorer som före-

taget delvis inte kan påverka. Vår ontologiska utgångspunkt färgar vår epistemologi då vi sökt 

efter teorier och modeller för att styrka eller avvisa vår verklighetsuppfattning, i detta fall att 

ett företags låga personalomsättning kan vara ett resultat av motivationsstrategier och anställ-

das motivation på arbetet. Epistemologi betyder läran om kunskap vilket handlar om skillna-

den mellan verkligheten så som det faktiskt är och hur forskaren uppfattar den (Jacobsen, 

2017). Epistemologi är den kunskapsuppfattning vi har, och för att utveckla vår kunskap och 

beskriva vår verklighet samlar vi information från verkligheten som sedan utmynnar i vår 

empiri (Jacobsen, 2017).	

	

3.2 Hermeneutik	

Hermeneutiken är en vetenskaplig inriktning där forskaren tolkar, studerar och försöker förstå 

verkligheten (Repstad, 2007).  När det kommer till analys och tolkningsprocess finns det ing-

en generell arbetsmodell inom den hermeneutiska forskningen eftersom forskaren använder 

sig av sina egna historier och personliga tolkningar (Fejes & Thornberg, 2009). Då vi utgår 

från vår teoretiska referensram samt vår förförståelse visar det på att vår studie är typiskt her-

meneutiskt. Hermeneutik innefattar olika sätt att förstå, tolka och återberätta människors upp-
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levelser och enligt Andersson (2014) är det tolkningen som är central inom den hermeneutiska 

ansatsen då förståelsen är det viktiga.  Vi använde oss av hermeneutisk ansats genom att tolka 

insamlad empiri för att uppnå syftet med studien. Vi människor bär på övertygelser, fördomar 

och förutfattade meningar som det gäller att förhålla sig till genom hela tolkningsprocessen av 

studien (Patel & Davidson, 2011). Förförståelsen som forskaren har är dock en tillgång och 

inte ett hinder för att förstår forskningsobjektet (Patel & Davidson, 2011). Vi använder därför 

vår förförståelse som ett verktyg i vår tolkning av insamlat material. Våra tre år av studier på 

Högskolan Dalarna har genererat kunskap gällande detaljhandelsbranschen, organisation, le-

darskap och motivation. Vi har även flera år samlad arbetslivserfarenhet av detaljhandels-

branschen där båda arbetat i flertal olika positioner i hierarkin inom organisationer vilket bi-

drar till att vi genom vår förförståelse kan se på motivation från flera perspektiv.	

	

3.3 Deduktivt angreppssätt	

Vi har använt oss av ett deduktivt angreppssätt, detta kännetecknas genom att studien utgår 

ifrån befintliga teorier och allmänna principer (Patel & Davidson, 2011). Jacobsen (2017) 

menar att det deduktiva angreppssättet innebär att sökandet efter empiri styrs av teoretiska 

antaganden. Deduktion kräver att forskaren har en klar teori innan forskaren påbörjar datain-

samlingen. Med en deduktiv ansats analyserar vi hur väl det insamlade empiriska materialet 

stämmer överens med innehållet i studiens teoretiska referensram (Jacobsen, 2017). Att an-

vända ett deduktivt angreppssätt har styrt vår insamling av empiriskt material då vi utformade 

vi vår enkätundersökning och intervjuguide utifrån den teoretiska referensramen. 	

 

3.4 Triangulering	

Vår fallstudie har genomförts med hjälp av anställda hos Clas Ohlson. De anställda som bi-

dragit är en HR-partner, tre butikschefer och medarbetarna i respektive butik som butiksche-

ferna ansvarar för. Vi har valt att undersöka flera parters perspektiv vilket kan ses som en tri-

angulering (Se figur 1, s.21). Yin (2013) menar att triangulering avser forskarens sökande 

efter minst tre sätt att styrka eller falsifiera en händelse. I detta fall avser triangulering att vi 

genomför studien genom att söka bekräftelse från flera perspektiv inom organisationens hie-

rarki. 
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Figur 1. Egen modell över trianguleringen av vår fallstudie. 

3.6 Metodval	

Vi har använt oss av både kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod i form av intervjuer och 

enkäter. Båda forskningsmetoderna analyseras sedan kvalitativt.	

3.6.1 Kvalitativ forskningsmetod - intervjuer	

Genom en kvalitativ forskningsmetod kunde vi få närhet till den organisation vi undersöker, 

och fick tillgång till ett perspektiv inifrån hur Clas Ohlson arbetar med motivation och perso-

nalomsättning. Repstad (2007) menar att kvalitativ forskningsmetod är passande när under-

sökningens mål är att ge en helhetsbeskrivning av processer och särdrag i avgränsade och 

specifika miljöer. Även Olsson och Sörensen (2007) menar att det centrala inom kvalitativa 

metoder är sökandet efter kategorier, beskrivningar eller modeller som bäst beskriver sam-

manhang. 

 

I denna studie har vi genomfört kvalitativa intervjuer med fyra informanter. Vi började med 

att genomföra en intervju med en av företagets HR-partner som arbetar på Clas Ohlson. 

Denna intervju genomfördes för att få information om Clas Ohlsons förhållningssätt till stra-

tegier gällande företagets personalomsättning och motivationsstrategier. I nästa steg genom-

förde vi tre kvalitativa intervjuer med tre stycken butikschefer. Detta för att förstå hur buti-

kens ansvariga arbetar och förhåller sig till butikens personalomsättning och arbetar för att 

bidra till att de anställda medarbetarna ska känna sig motiverade på sitt arbete. HR-partnern 

kan ses som en stödfunktion som arbetar med det svenska butiksledet inom Clas Ohlson. För-

utom att hen är anställd inom Clas Ohlson väljer vi att inte presentera hen närmare eftersom 

det är svårare att anonymisera HR-partnern i texten eftersom det finns ett fåtal anställda på 

Clas Ohlson med samma position. 
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De tre butikschefer som vi har intervjuat har olika bakgrund och olika erfarenheter. Den bu-

tikschef som har varit anställd inom företaget längst började sin anställning som deltidare vid 

sidan om studier för att sedan arbeta heltid inom Clas Ohlson. Under de senaste åren har hen 

varit butikschef för tre olika butiker. En av de tre butikscheferna har varit butikschef på Clas 

Ohlson i fem år och blev rekryterad som butikschef utifrån, den nuvarande butiken är andra 

butiken hen är butikschef för. Butikschefen har tidigare erfarenhet av eget företagande och 

ledarskap. En av butikscheferna har arbetat fem år som butikschef på Clas Ohlson och har 

tidigare arbetat som chef och ledare i tretton-fjorton på andra företag. Två av de tre butiksche-

ferna är relativt nya butikschefer i respektive butik där dem arbetar idag. 

	

3.6.2 Utformning och genomförandet av intervjuerna	

Olsson och Sörensen (2007) menar att kvalitativa intervjuer utmärker sig genom att den som 

intervjuar erhåller längre och mer komplexa innehållsrika svar utifrån de frågor som ställs. Vi 

genomförde fyra intervjuer där samtliga intervjuer varade cirka 40–45 minuter. Efter respek-

tive informants önskan genomfördes intervjuerna antingen på Skype eller genom möte på 

deras arbetsplats.  

 

Intervjun med HR-partnern genomfördes via Skype genom personlig kommunikation den 18 

april 2018. Två av intervjuerna med butikscheferna har skett på informanternas respektive 

arbetsplats och en intervju genomförde via Skype genom personlig kommunikation den 19 

april, 20 april och 24 april. Vi utformade två intervjuguider, en som användes under intervjun 

med HR-partnern och en som användes under intervjuerna med butikscheferna (Se bilaga 3 & 

4). Det är en fördel att använda en intervjuguide eftersom det ger en utarbetad frågeställning 

och utgör grunden för intervjun (Repstad, 2007; Rennstam & Wästerfors, 2016). Vi använde 

oss semi-strukturerade intervjuer. En semi-strukturerad intervju innebär att intervjun är utfor-

mad efter vissa teman och frågeställningen inte är fast bestämd (Repstad, 2007). Det fanns 

inte på förhand givna svarsalternativ, vilket gör att informanterna själva får möjlighet att tolka 

frågorna efter egen erfarenhet och inställning (Patel & Davidson, 2011). På så sätt kunde vi få 

större förståelse för informanterna då de fick möjlighet att utveckla sina svar och det gav oss 

möjlighet att ställa följdfrågor. 	
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3.6.3 Kvantitativ forskningsmetod – enkätundersökning 

För att ta del av empiriskt material från anställda medarbetare gällande deras individuella per-

spektiv på företagets motivationsstrategier och respektive medarbetares motivation, genom-

förde vi en kvantitativ undersökning. Den kvantitativa metoden i vår fallstudie och triangule-

ring genomfördes genom utskick av en enkätundersökning. Enligt Jacobsen (2017) är den 

grundläggande förutsättningen för att genomföra en kvantitativ undersökning att problem-

ställningen låter sig konkretiseras så pass mycket att de som undersöker kan ställa frågor som 

har precisa och avgränsade svarsalternativ (Jacobsen, 2017). 

 

Vi genomförde även en pilotstudie med vår enkätundersökning innan utskick till medarbetare 

på Clas Ohlson. En pilotstudie är en förberedande undersökning som syftar till att kontrollera 

att forskningsprocessens delar fungerar genom att undersökningens upplägg prövas (Olsson & 

Sörensen, 2007). Pilotstudien bidrar i detta fall till att enkätundersökningen kontrolleras av en 

oberoende part som inte varit med och utformat enkäten. I vår pilotstudie medverkade 10 per-

soner som fick testa upplägget och återkoppla med kommentarer gällande utformning samt 

formulering av frågorna. Genom pilotstudien önskade vi få det bekräftat att frågorna uppfattas 

som lätta att förstå och utifrån detta också ha möjlighet att eventuellt förtydliga någon fråga 

innan den skickades ut till våra tilltänkta respondenter. Efter vår pilotstudie ändrade vi sista 

frågan till att enbart kryssa för tre alternativ för vad som motiverar respondenterna mest. Vår 

tanke var först att respondenterna skulle ranka 1–12, men detta ansågs svårt av de som ge-

nomförde pilotstudien då alternativa var många vilket låg till grund för varför vi valde vi att 

ändra frågan.  

	

3.6.4 Utformning och genomförande av enkätundersökningen	

Enligt Trost (2012) är enkätens disposition viktigt och de inledande frågorna bör vara enkla. 

Enkätundersökningen utformades utifrån en hög grad av standardisering. Vilket enligt Patel 

och Davidson (2011) betyder att enkäten har fasta svarsalternativ. Inledande i enkäten ställde 

vi bakgrundsfrågor bestående av sakfrågor. Trost (2012) menar att sakfrågor behandlar fak-

tiska förhållande och inte tycke, smak och attityder. Dessa frågor behandlar respondentens 

könstillhörighet och ålder men även frågor kopplade till personens tidigare och nuvarande 

anställning. Vår enkätundersökning bestod dock främst av attitydfrågor, enligt Trost (2012) är 

attitydfrågor frågor där den som undersöker ber den som svarar på enkäten att ta ställning 
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eller ange i vilken utsträckning hen instämmer med påståendena.  Att vi kombinerade sakfrå-

gor med attitydfrågor grundar sig i Warrs vitaminmodell. Warr (2007) menar att personliga 

karaktärsdrag påverkar hur individen upplever miljöförhållanden i arbete och vilket arbete 

individen väljer. Individens varaktiga personliga karaktärsdrag innefattar olika faktorer som är 

grunden för vår mentala hälsa men även demografiska variabler som kön, ålder och även in-

dividens värderingar och färdigheter. Dessa varaktiga personliga karaktärsdrag påverkar vilka 

val individen göra gällande vilket arbete individen väljer men även hur individen upplever 

miljöförhållanden i arbetet och det aktuella psykiska välbefinnandet och arbetstillfredsställel-

sen (Warr, 2007). 

 

I vår enkätundersökning placerade vi frågor som berör samma område i anslutning till 

varandra och med hjälp av mellanrum och rubriker grupperade vi frågorna. Vi valde att foku-

sera på enkelhet vid utformning av enkätundersökningen, både gällande formuleringen av 

frågorna och svarsalternativen och dess ordningsföljd (Se bilaga 2). Trost (2012) menar att 

det är klokt att gruppera frågorna med hjälp av extra utrymme, eftersom det bidrar till att upp-

ställningen av frågorna inte ser lika besvärlig och tråkig ut (Trost, 2012). Vi valde även att 

fokusera på att enkäten skulle upplevas som inbjudande genom att utforma den så tydligt som 

möjligt för att den inte skulle upplevas som rörig. Ordningsföljden på frågorna vara oföränd-

rad från när vi skickat ut den första enkäten till den sista. Detta för att vi ville att samtliga re-

spondenter skulle kunna svara på frågorna utifrån samma förutsättningar. Enkäterna delas ut i 

samband med intervjuerna med butikscheferna. Samtliga enkäter låg på valda butiker i 2-3 

veckor. Vi fick in 24 stycken fullständiga enkäter (Se punkt 3.9 för Bortfallsanalys).	

 

3.6.5 Operationalisering	

Enkätundersökningen har operationaliserats utifrån delar av studiens teoretiska ramverk och 

då till största del utifrån Warrs vitaminmodell gällande individens arbetstillfredsställelse och 

motivation (Se bilaga 5). Enligt Patel och Davidson (2011) innebär operationalisering att den 

som undersöker översätter ett teoretiskt begrepp till enkät och intervjufrågor. Istället för att 

ställa påståendet “Jag anser att jag har en värderad social position” har vi ställt påståendet: 

“Jag känner mig uppskattad på mitt arbete av min närmsta chef” samt “Jag känner mig upp-

skattad på mitt arbete av mina kollegor”. 
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3.7 Etiska aspekter gällande insamling av empiri	

Vi har varit tydliga och ärliga med varför vi genomför vår studie till dem som medverkar. Vi 

anser att vi följt god forskningssed i enlighet med Högskolan Dalarnas rekommendationer 

(Högskolan Dalarna, 2013). Samtliga personer som medverkat har fått information gällande 

att allt deltagande är frivilligt och skulle någon medverkande vilja avbryta sitt deltagande har 

vi haft i åtanke att inte påverka deras beslut. 

 

Gällande de tre butikscheferna och HR-partnern vi intervjuat på Clas Ohlson har vi valt att 

anonymisera deras namn som vi nämnt tidigare. HR-partnern refereras som just HR-partner 

eftersom vi enbart intervjuat en HR-partner, vi valde att namnge de tre butikscheferna som 

Butikschef A, Butikschef B och Butikschef C. Vi valde att sätta bokstäver istället för siffror 

för att det inte ska kunna uppfattas som en rangordning av butikscheferna. Vi valde att ano-

nymisera samtliga informanternas namn då vissa frågor enligt oss kan uppfattas känsliga och 

vi ville inte att deras ledarskap och syn på motivation skulle kunna sättas mot varandra Rep-

stad (2007) menar att det är lämpligt att anonymisera om frågorna kan uppfattar som känsliga. 

Namnet för organisationen som informanterna företräder har inte anonymiserats efter god-

kännande av informationschefen på Clas Ohlson. Vi anser att genom att informanterna tackat 

ja till att bli intervjuade i syfte att genomföra undersökningen så företräder de Clas Ohlson. 

Det kan därför vara en risk för de informanter som tackat ja till intervjun att det som sägs kan 

kopplas till den organisation som de företräder. 

 

Vi anser inte att det är någon risk för medarbetarna som medverkat i studien genom enkätun-

dersökningen då deras svar presenteras som en helhet och att deras svar därmed inte har kopp-

lats till dem personligen. I samband med att enkäten lämnades till respondenterna så lämnades 

även ett tillhörande missivbrev (Se bilaga 1). I missivbrevet beskrev vi vilka vi är och varför 

vi vill genomföra enkätundersökningen. Genom missivbrevet har vi även visat vår uppskatt-

ning till att de tillfrågade tar sig tid att svara på våra frågor. I missivbrevet framgick det även 

att vi valt att anonymisera respondenternas svar samt att deras svar presenteras och analyseras 

statistiskt. Vi gjorde det även tydligt att deras svar endast skulle komma att användas för att 

genomföra denna studie. 

 

Vi valde att lämna enkätundersökningen i samband med intervjuerna som genomfördes med 

butikscheferna. Detta gjorde att butikscheferna fick ansvar att dela ut dem till medarbetarna. 
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Vi kan därmed inte garantera att enkäterna just är ifyllda av de anställda och inte av butiks-

cheferna. Vi valde dock att lita på butikscheferna då vi informerade om att vi ville dela ut en 

enkätundersökning redan vid första kontakt. 

 

3.8 Analysmetod av insamlade data	

Utgångspunkten för uppsatsens analys är den teoretiska referensramen och empirin. I vår ana-

lys av det insamlade empiriska datamaterialet har vi utgått från Rennstam och Wästerfors 

(2015) analysmetod som görs i tre steg: sortera, reducera och argumentera. Genom att an-

vända sig av de två första stegen, sortera och reducera, skapas bättre förutsättningar för att 

argumentera för det insamlade materialet (Rennstam & Wästerfors, 2015).	

	

Vi transkriberade intervjumaterialet utifrån det inspelade materialet från intervjuerna, vilket 

innebar att vi skrev ned intervjuerna ordagrant. Första steget av analysen var att sortera de 

transkriberade texterna. Vi behövde läsa materialet flera gånger när vi sorterade texten, ge-

nom detta fick vi en överblick och god materialkännedom. Att sortera innebär även att den 

som analyserar lära sig hitta i materialet samt att den får grepp om materialets beståndsdelar 

och möjlighet att sätta dem i ett sammanhang (Rennstam & Wästerfors, 2015). Det vanligaste 

sättet att sortera enligt Rennstam & Wästerfors (2015) är att få ordning på materialet genom 

att dela upp det efter innehåll. Att göra en tematisk sortering kan bidra till skapandet av rubri-

ker för presentationen av det insamlade materialet. Rennstam och Wästerfors (2015) menar att 

tematiseringen bör vara kopplad till de teorier och begrepp som används i studien (Rennstam 

& Wästerfors, 2015). Vi valde att sortera det empiriska intervjumaterialet inom teman som 

berör personalomsättning, motivationsstrategier, värderingar och företagskultur.  

	

Andra steget i analysen av intervjuerna var att reducera materialet. Reducering innebär att 

vissa delar tas bort för att ge utrymme för andra. Innehåll som återkommer under intervjuer är 

värt att uppmärksamma. Genom att reducera materialet får vi en rättvis bild, bättre ordning 

och överblick av materialet (Rennstam & Wästerfors 2015). Reduceringen av intervjumateri-

alet bidrog till att vi gav utrymme för relevant information som kan bidra till att uppnå syftet 

med studien. Rennstam och Wästerfors (2015) menar att reducering innebär att den som ana-

lyserar zooma in och komprimera materialet. Vår reducering genomfördes i flera steg då vi 

behövde ta bort stora delar av materialet för att få fram det som är intressant utifrån syftet med 
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studien och för att kunna besvara våra frågeställningar. När allt intervjumaterial sorterats och 

reducerats kunde vi urskilja de kategorier som kom att strukturera vår empiri. 

 

Tredje steget i analysmetoden av empirin var att argumentera. Rennstam och Wästerfors 

(2015) menar att räcker inte med att skapa ordning och välja bort i materialet som vi gjort i de 

tidigare två stegen för att kunna genomföra en analys. Med hjälp av argumentation kan en mer 

självständig förståelse gentemot teorier, modeller och tidigare forskning skapas (Rennstam & 

Wästerfors 2015). Presentation av vår argumentation presenteras i kapitlen analys och slutdis-

kussion (Se kapitel 6 & 7).  

	

Vi har i vår analys valt att bortse från bakgrundsfrågor gällande kön, ålder, anställningsgrad 

eftersom det inte är syftet med studien att utvärdera utifrån det perspektivet. Vi har istället 

lagt fokus på de frågor och påståenden som är relevanta för att uppnå syftet med studien. Det 

vi berör gällande sakfrågorna om respondenternas bakgrund är hur länge de varit anställda 

inom Clas Ohlson samt i nuvarande butik. Sakfrågorna har dock legat till grund för att perso-

nifiera de medverkande medarbetarna i studien genom att presentera svarsfrekvensen på sak-

frågorna. 

 

Enkätundersökningen har sammanställdes via Excel där vi utifrån varje fråga gjort ett diagram 

som visar svarsfrekvensen. Genom att ange svarsfrekvensen på alla frågor får vi en tydlig 

överblick, så vi lättare kan urskilja de frågor där respondenternas svar skiljer sig åt men även 

liknar varandra. Eftersom syftet inte är att jämföra butikerna mot varandra har vi valt att 

sammanställa svaren från de tre butikerna gemensamt. Även om vi presenterat materialet 

sammanställt som en helhet där individuella svar inte kan kopplas har vi ändå valt att gå till-

baka till enkäterna och sett till enskilda svar på de frågor och påståenden där svarsfrekvensen 

utmärker sig som avvikande eller liknande varandra i vår analys och slutdiskussion. 

	

3.9 Bortfallsanalys	

Vid undersökningar kan både internt- och externt bortfall uppstå. Externt bortfall kan uppstå 

om någon eller några tilltänkta respondenter eller informanterna valt eller inte haft möjlighet 

att genomföra intervjun eller enkäten. Externt bortfall syftar därmed på de informanter eller 

respondenter som inte svarar på någon fråga (Patel & Davidson, 2011). Internt bortfall kan 

uppstå om några uppgifter saknas i en delvis ifylld enkät, kanske har respondenten missat en 
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fråga eller inte velat svara. Eller om en informant inte har svarat på en fråga. För att minimera 

risken med internt bortfall informerade vi informanterna och respondenterna att vi gärna ser 

att de svara på alla frågorna (Patel & Davidson, 2011).  Vi hade inget externt eller internt 

bortfall gällande informanterna. Alla vi kontakta tackade ja till en intervju, och svarade på de 

frågor vi ställde. 

 

Under perioden som enkätundersökningen fanns tillgänglig arbetade 37 medarbetare samman-

lagt i de tre butikerna. Vi fick in 24 stycken fullständiga enkäter och hade inga interna bort-

fall. För att beräkna svarsprocenten dividerar vi antalet personer som besvarat enkätundersök-

ningen med antalet personer som hade tillgång till enkätundersökningen (Halvorsen, 1992) I 

vår enkätundersökning fick vi en svarsfrekvens på 64,8% och därmed ett bortfall på 35,2%. 

Halvorsen (1992) menar att det inte finns någon norm hur högt svarsprocenten måste vara 

men skriver att mellan 60–75% är fördelaktigt och även Trost (2012) skriver att enkätunder-

sökningar mellan 50–70% går att räkna med. Vi bör ändå diskutera vad bortfallet kan beror 

på. En begränsning vi stod inför var att medarbetarna i butikerna befann sig i en tid med hög 

arbetsbelastning. Då enkäterna var avsedda att fyllas i under arbetstid kan detta påverkat bort-

fallet, och efter att ha pratat både butikscheferna och medarbetarna tror vi bortfallet kan vara 

ett resultat av just tidsbrist och bortprioritering. Enkätundersökningen fanns på medarbetarnas 

arbetsplats 2–3 veckor och kan därför glömts bort efter ett tag. Vi har dock genom upprepad 

kontakt via mail med butikscheferna samt besök till butikerna försök påminna medarbetarna 

att fylla in enkäten. Vi tror att genom att utforma en webbenkät till medarbetarna hade vi nått 

fler eftersom de då hade kunnat fylla i enkäten på fritiden, och därmed hade vi möjligtvis 

kunnat sänka bortfallet. (Läs vidare i kapitel 6.4 om våra tankar hur bortfallet kan ha påver-

kat studien). 

	

3.10 Metodkritik och kvalitetsaspekter 

För att uppnå syftet och besvara frågeställningarna har vi utgått ifrån ett deduktivt angrepps-

sätt och ett hermeneutiskt förhållningssätt. Patel och Davidson (2011) menar att forskning 

alltid färgas av forskarens erfarenheter och förförståelse, ingen forskning är därför opartisk 

oavsett om den genomförs utifrån en deduktiv ansats. Patel och Davidson (2011) skriver att 

det finns en risk med att arbeta deduktivt, eftersom att den befintliga teorin som studien utgår 

från kan komma att påverka och rikta forskningen så att intressanta iakttagelser inte upptäcks. 
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Vi granskande allt material kritiskt, samtliga vetenskapliga artiklar som refererats granskades 

noggrant innan de användes i studien.  

 

Trovärdighet och tillförlitlighet innebär att det ska gå att genomföra studien igen och ge 

samma resultat. För att en studie av kvalitativ karaktär ska upplevas som trovärdig och tillför-

litlig bör metoden väljas utefter studiens syfte (Jacobsen, 2002). Rennstam och Wästerfors 

(2015) menar dock att det inte gör att garantera tillförlitligheten i en kvalitativ studie eftersom 

kvalitativa metoder bygger på informanternas och respondenternas subjektiva berättelser samt 

skribenternas tolkningar av dessa berättelser. Genom att utgå ifrån Rennstam och Wästerfors 

(2015) analysmetod där vi sorterat och reducerat materialet. Har vi inte presenterat allt empi-

riskt datamaterial, vilket bidrar till att den som läser studien får ta del av det material som 

begränsats av vad vi angås vara relevant utifrån tolkningar av materialet och för att uppnå 

syftet och besvara frågeställningarna i studien. 

 

Vi har genom denna studie tagit hänsyn till vår förförståelse vid insamling och analys av det 

empiriska materialet. Genom att vi båda deltog aktivt vid intervjuerna och att vi utifrån ett 

noggrant transkriberat intervjumaterial genomförde vi en varsin tolkning som enligt oss kan 

bidra till en ökad tillförlitlighet för studien. Detta framförallt eftersom våra tolkningar av 

materialet uppvisat liknande mönster vid en jämförelse av tolkningarna. Vilket även tyder på 

att vi undersökt det som vi till en början avsåg att studera.  Studiens empiri granskades i sam-

band analysmetodens tre steg, vi har även varit uppmärksamma i vår analysmetod av inter-

vjumaterialet när vi sorterat och reducerat för att inte missa intressant information och inte 

enbart belysa det som överensstämmer med studiens teoretiska referensram. Rennstam och 

Wästerfors (2015) menar att det alltid finns en risk att skribenterna missförstått informanter-

nas och respondenternas svar och att det därför inte går att garantera studiens trovärdighet. 

Genom att vi hade en semistrukturerad intervju där det gavs utrymme för följdfrågor tror vi 

inte att några större missförstånd har uppstått mellan oss och studiens informanter. Det kan 

dock finnas en risk med att våra respondenter missförstått våra enkätfrågor och det är något vi 

tagit hänsyn till och diskuterat studien i vår avslutande diskussion. 

  

I vår empiri har vi med flera citat från respondenterna, vilket enligt Patel och Davidson (2011) 

ökar trovärdigheten då läsaren själv kan få en uppfattning av materialet. Att vi namngav våra 

informanter med Butikschef A, Butikschef B och Butikschef C, bör även leda till en ökad 

trovärdighet då vi tydliggjort att citaten kommer från olika respondenter.  
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Reinecker och Jørgensen (2014) menar att det kan finnas källkritiska aspekter gällande inter-

vjuer och enkätundersökningar. Vi har tagit hänsyn till att informanternas men även respon-

denternas lojalitet till organisationen de arbetar för kan komma att påverka hur de svarar på 

våra frågor. Vi har även tagit hänsyn till att personliga preferenser och yttre omständigheter 

kan påverka hur de väljer att svara på våra frågor. Före samtliga intervjuer frågade vi om vi 

fick spela in. Genom att spela in intervjuerna anser att vi kunde fokuserar helt på intervjun 

genom att inte behöva anteckna det som sägs. En nackdel med ljudinspelning kan vara att 

intervjupersonen känner sig obekväm (Reinecker & Jørgensen, 2014). 

 

En fördel som även kan ses nackdel med att genomföra enkätundersökningar är att de som 

undersöker har distans till dem som undersökts. Distansen bidrar till att mänskliga band eller 

fördomar inte skapas på förhand och de som undersöker kan förhålla sig kritiska (Jacobsen, 

2017). En negativ aspekt gällande enkäter är att det är svårt att ta del av fler detaljer och djup i 

ämnet som vi undersöker, då vi inte har möjlighet att ställa följdfrågor utifrån vad responden-

ten har svarat. Det finns även risk att respondenterna inte svarar sanningsenligt eller helt en-

kelt utgår från vad de känner just för stunden samt känner lojalitet mot organisationen (Re-

inecker & Jørgensen, 2014). Vi har därför inte haft möjlighet analysera det insamlade enkät-

undersöknings materialet utifrån de faktorer som möjligtvis kan ha påverkat respondenterna. 
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4. Empiri  

I detta kapitel presenterar vi studiens insamlade empiri bestående av totalt fyra intervjuer 

samt en enkätundersökning. Empirin från samtliga intervjuerna presenteras utifrån olika te-

man. HR-intervjun är uppdelade efter följande teman: motivationsstrategier och personalom-

sättning samt företagskultur och värderingar. Presentationen av intervjuerna med butiksche-

ferna är uppdelade efter följande teman: personalomsättningens fördelar och nackdelar, före-

tagskultur och värderingar samt motivationsfaktorer och strategier. Empirin från enkätunder-

sökningen presenteras som en helhet med samtliga medarbetares svar, dessa presenteras i 

diagram med beskrivande text. 

 

4.1 HR-partners perspektiv	

Genom vår intervju med en HR-partner på Clas Ohlson har vi tagit del av information gäl-

lande Clas Ohlson motivationsstrategier, att vara en attraktiv arbetsplats och synen på före-

tagets personalomsättning. Nedan följer en presentation av intervjun med HR-partnern på 

Clas Ohlson.	

 

4.1.1 Motivationsstrategier och personalomsättning 	

HR-partnern menar att det är svårt att säga hur företaget motiverar sina anställda: “Det är ju 

någonting som måste komma inifrån. Men vi kan ju bidra med olika delar som gör att folk blir 

motiverade.” HR-partnern menar att det är viktigt för Clas Ohlson att vara en attraktiv arbets-

givare. Under det senaste året har dem inte fokuserat så mycket på personalomsättningen i sig, 

utan fortsatt fokuserat på de bitarna som de tror påverkar att anställda vill stanna inom företa-

get. HR-partnern menar att de försöker peppa butikscheferna att inte bara välja snabba och 

enkla lösningar i rekryteringsprocessen utan att de bör tänka långsiktigt och på vad det finns 

för utvecklingspotential. De lägger mycket mandat hos butikscheferna vid rekryteringsproces-

sen men HR-partnern menar att de förordar strukturerade processer där butikscheferna även 

kan sälja in företaget. När de söker personal så skriver företaget i annonserna: “ ... vi vill att 

du är med oss på lång sikt” och många medarbetare stannar länge. Utifrån ett HR-perspektiv 

är det inte bra att anställda stannar för länge på samma plats, eftersom de som arbetat på 

samma plats under en längre tid kan bli bekväma och fastna i gamla rutiner, men att stanna 

och utvecklas tillsammans med företaget det är bra anser HR-chefen. HR-partnern berättar: 
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“Det finns ju exempel på dom också som har suttit fast i femton år som är lite bekväma, vi har 

ju ... medarbetare som inte vågar ta steget att säga upp sig själva men egentligen skulle be-

höva det”. Att anställda fastnar och blir bekväma kan enligt HR-partnern vara en effekt av att 

de inte ser rätt möjligheter eller erbjuds rätt möjligheter, men hen påpekar även att de inte kan 

erbjuda alla medarbetare alla möjligheter. Bekvämligheten kan även vara en effekt av att an-

ställda inte vågar ta mer ansvar eller vill utvecklas. HR-partnern tror dock: “ i grunden så vill 

ju människor ha ett roligt jobb och utvecklas … jag tror inte att man frivilligt vill gå runt på 

en arbetsplats och bara dega och bli förslappad och bara gå dit för att få sin lön”. HR-

partnern menar att företaget försöker motverka detta genom att erbjuda möjligheter som gör 

att anställda kan utvecklas. Inom företaget har anställda möjlighet att utvecklas både horison-

tellt och vertikalt beroende på vad den anställda är intresserad av och vad företaget har möj-

lighet att erbjuda. I butikerna finns bland annat tjänster som butikschefer och butikssäljare 

men även teamleaders med avdelningsansvar i olika inriktningar som bland annat merchandi-

seansvarig, logistikansvarig, försäljningsansvarig och personalsupport. Detta ger bra förut-

sättningar för en anställd att utvecklas om de önskar mer ansvar men fortfarande vill arbeta 

inom butiken.  

 

För att utvecklas inom Clas Ohlson behöver det inte betyda att anställda måste arbeta sig 

uppåt i hierarkin utan det finns andra saker som företaget erbjuder för att motiverar och ut-

veckla anställda. När en ny butik ska öppna kan anställda få möjlighet att vara med och bygga 

upp butiken genom en projektanställning. Företaget har även ett flertal internutbildningar som 

de anställda kan göra på egen hand, utbildningarna kan bland annat handla om Clas Ohlson 

historia, företaget värderingar och produkterna de säljer, på detta sätt kan de anställda indivi-

duellt skaffa sig mer kunskap. Genom att erbjuda dessa utvecklingsmöjligheter både gällande 

karriär men även kunskap så menar HR-partnern att de får människor att inte stagnera, då det 

är varken positivt för den anställda eller organisationen om anställda stagnerar. För att få reda 

på vad de anställda vill få ut av sin anställning och sitt arbete på Clas Ohlson genomförs ett 

medarbetarsamtal en gång om året. Vid medarbetarsamtalet går butikschefen och den an-

ställde igenom den anställdas mål och utvärderar tidigare medarbetarsamtal. Efter alla medar-

betarsamtal så görs också en successionsplanering där dem tittar på vilka medarbetare de har. 

Detta för att ha en plan för om någon med mer kunskap eller ansvar försvinner.	HR-partner 

menar att det är upp till butikscheferna att motivera anställda när det gäller lön som motivat-

ion. Grundlönen sätts efter kollektivavtal vilket är samma för alla anställda men företaget be-

talar även ut en prestationslön baserad på hur väl butiken når ekonomiska mål. HR-partner 
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upplever att Clas Ohlson erbjuder en bra prestationsbaserad lön i jämförelse med andra detalj-

handelsföretag.	

 

4.1.2 Företagskultur och värderingar 

HR-partnern beskriver Clas Ohlsons kultur som Clas Ohlson andan, Clas Ohlson andan ge-

nomsyrar hur alla anställda på Clas Ohlson beter sig mot varandra och företagets intressenter. 

Hen berättar även att Clas Ohlson andan sitter i väggarna och hänger med sedan lång tid till-

baka: “Clas Ohlson andan är ju det som hänger med ända sen egentligen hundra år tillbaka, 

vi firar ju hundra år i år, och Clas Ohlson som själv startade företaget för hundra år sedan 

hade ju ett sätt att arbeta på”. Vissa medarbetare har arbetat med Clas Ohlson själv som star-

tade företaget för 100 år sedan innan han gick bort på 70-talet, HR-partnern menar att dessa 

anställda kan även vittna om att företaget arbetar på det sätt som grundaren Clas Ohlson själv 

ville att företaget skulle arbeta på. 

 

Företagets värdegrund och till viss del kultur beskrivs med företagets fem värdeord, dessa ord 

är: handelsmannaskapet som vilar på handlingskraft, engagemang, nytänkande, värme. HR-

partnern menar att dessa ord kan uppfattas olika beroende på hur anställda är som person och 

vilka preferenser denna har. Alla anställda och alla butikschefer förväntas arbeta utifrån Clas 

Ohlsons värderingarna, vara förebilder och föregå med gott exempel. Att vara anställd på Clas 

Ohlson innebär att individen ställs inför en rad förväntningar och skyldigheter, precis som att 

Clas Ohlson har skyldigheter som arbetsgivare. Förväntningarna och skyldigheterna som an-

ställda förväntas leva upp till är dels enklare saker som att komma till jobbet och uppfylla de 

krav som finns i anställningsavtalet, men även att anställda förväntas bete sig vettigt mot kol-

legorna och vara engagerad i sitt arbete. HR-partnern menar att Clas Ohlsons värderingar är 

användbara om det uppstår situationer där medarbetare inte följer de förväntningar som före-

taget har på sina anställda. HR-partnern beskriver Clas Ohlsons sätt att arbeta: “Man ska vara 

jordnära, inte liksom spela någon roll vem man är som person eller olika nivåer utan att 

också ute hejja på alla i organisationen och pratade till alla som att dom var jämlikar”.	Bu-

tikschefer och ledare på Clas Ohlson förväntas vara engagerade, gilla att utveckla och inspi-

rera andra kollegor och få folk att vilja utvecklas menar HR-partnern.  
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4.2 Empirisk presentation - butikchefernas perspektiv	

Genom intervjuerna med tre butikschefer har vi tagit del av butikchefernas syn på personal-

omsättningens fördelar och nackdelar. Vi fick även ta del av motivationsstrategier och deras 

perspektiv på företagskultur och värderingar. Då vi har valt att anonymisera butikscheferna 

har vi valt att namnge butikscheferna som Butikschef A, Butikschef B och Butikschef C.  

 

4.2.1 Personalomsättningens fördelar och nackdelar 

Butikscheferna menar att fördelarna med deras låga personalomsättning är kompetensen som 

de anställda har när de arbetat en längre tid, vilket kan sticka ut gentemot deras konkurrenter 

där personalomsättningen är högre. Kompetens på de anställda som arbetat länge inom Clas 

Ohlson är deras styrka som organisation menar Butikschef C. Samtliga butikschefer är med-

vetna och att en för låg personalomsättningen inte är bra för butikerna, de menar att det be-

hövs en viss personalomsättning för att utvecklas och för att uppnå förändringar. Genom att få 

in nya kollegor kan det bidra till att de befintliga anställda får större motivation och ett an-

norlunda synsätt menar butikscheferna, ny personal kan även komma med nya idéer och 

energi in in företaget. Butikschef C menar att anställda som varit anställda länge riskerar att 

gå in i en slentrian: “Ibland tycker jag inte att man ska vara för länge på ett jobb. 5–6 år 

kanske är lagomt. Sen kanske göra något annat eller byta butik … det är väl som alla jobb, 

tillslut känner man att man bara går till jobbet.” 

 

Butikschef B och Butikschef C säger också att det kan finnas viss problematik för Clas Ohl-

son med deras låg personalomsättning. Butikschef B berättade att de kan skilja sig mellan 

butik och butik, och i vissa butiker fastnar medarbetarna på ett annat sätt, genom att de skaffar 

barn och hus och inte har möjlighet att flytta på sig. Den låga personalomsättningen leder 

även till att det är svårt för butikscheferna att uppmuntra anställda att sikta mot att utvecklas i 

butiken, men framförallt så kan de inte lova att anställda att de kan utvecklas i butiken. Bu-

tikschef C berättar: “personalomsättningen, när den är låg, det är skitsvårt att … säga till ... 

bara du kommit dit så kommer du bli merchandiser eller så kommer du bli säljansvarig … för 

det … förutsätter ju att den som är det nu slutar. Samtliga butikschefer menar ändå att an-

ställda har möjlighet att utvecklas genom att byta butik och att de även kan erbjudas projek-

tanställningar. Butikscheferna menar att Clas Ohlson är en bra organisation då det finns 

många olika vägar att gå och det finns många möjligheter för den som vill utvecklas inom 
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organisationen. Samtidigt menar Butikschef A att projektanställningar inom företaget bidrar 

till att många anställda är anställda på vikariat, för dem som har projektanställningar. Butiks-

chef A menar att det på lång sikt inte är sunt att anställa på vikariat och att det ofta är dem 

som söker sig vidare. Butikschef A menar även att det är ett jobb mot HR-avdelningen men 

även ett jobb som butikschefen själv försöker se över för att kunna erbjuda anställda en trygg 

grundanställning för att få anställda att vilja stanna i företaget.  	

	

4.2.2 Företagskultur och värderingar  

Butikschef A försöker se sig själv som en Clas Ohlson ambassadör: “För mig så är det väl-

digt viktigt att man är stolt när man tar på sig skjortan, då liksom representerar man Clas 

Ohlson och man representerar historia”. Butikschef A och Butikschef C menar att värdeordet 

handelsmannaskapet är grunden till företagets värderingar. Butikschef A och Butikschef B 

menar att kärnverksamheten alltid bör utgå från handelsmannaskapet eftersom det känneteck-

nade det som grundaren Clas Ohlson stod för. Handelsmannaskapet handlar om viljan att göra 

goda affärer och få kunder som trivs och vilja komma tillbaka, det handlar därmed inte om att 

göra bra affärer för stunden utan att se långsiktigt menar Butikschef A. Handelsmannaskapet 

handlar om att skapa trovärdighet för kunderna, att de kan lita på personalen och känna sig 

trygga menar Butikschef A. Butikschef C menar att alla bitarna omkring, det vill säga de res-

terande värdeorden måste sitta för att kunna uppnå handelsmannaskap. Butikschef B identifie-

rar sig med Clas Ohlsons värdeord och hen anser även att värdeorden hjälper hen i det dagliga 

arbetet. Om inte Butikschef B hade identifierat sig med värdeorden hade butikschefen inte 

varit kvar på företaget. 

 

Att värdeorden är med hela tiden är en självklarhet för samtliga butikscheferna både i rekryte-

ring och i samtal med befintliga medarbetare, och även om de inte pratar om dem jämt så har 

dem alltid värdegrunden som utgångspunkt i allt dem gör och beslut de tar. Definitionen av 

orden kan självklart skilja sig beroende person och hur länge de varit anställda, men i grunden 

är de ganska lika menar samtliga butikscheferna. Butikschef C arbetar mycket med Clas Ohl-

sons värdeord och alla anställda känner till värdeorden menar Butikschef C: “Jag skulle bli 

förvånad om man inte känner till den. Sen om man alltid tänker på dem, det kanske går i vå-

gor. Men att vi pratar så pass mycket om dem i alla utbildningar så att det känner dem an-

ställda till”. Även Butikschef A och Butikschef B menar att deras anställda har god känne-

dom om Clas Ohlsons värdeord.	
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4.2.3 Motivationsfaktorer och motivationsstrategier	

Samtliga butikschefer menar att anställda i samtliga butiker till viss del möjlighet att be-

stämma över sina egna arbetsuppgifter. Samtliga butikschefer menar att anställda kan få vara 

mer eller mindre på någon avdelning beroende på vad de har för intresse, kunskaper och an-

svarsområden. Butikschef A menar att i en stor koncern kan det vara svårt för att anställda att 

få göra exakt som de vill: ”Du har basuppgifter som alla måste göra. Sen får dom ganska fria 

tyglar för alla har ganska stora ansvarsområden. Och håller man sig bara inom dom regler 

och ramar som vi har då får man ganska fria tyglar.” Butikschef A menar att dessa ramar och 

regler finns eftersom Clas Ohlson är en stor kedja och kunderna ska känna igen sig när dem 

kommer till Clas Ohlson oavsett vilken butik de besöker. 

 

Samtliga butikschefer ställer generella krav på deras anställda, som att de måste komma i tid, 

vara hela och rena och vara hjälpsamma mot kunder och sina kollegor. Men även krav på att 

de anställda har förståelse för arbetet och förstå varför dem är där. Butikschef A menar att alla 

måste förstå varför de arbetar på Clas Ohlson, deras främsta arbetsuppgift är att hand om före-

tagets kunder. Att ta hand om kunderna kan dock ske på flera sätt, i butiken är 80% av för-

säljningen är mekanisk, därför måste även bas jobbet göras, och detta ska inte behöva göras 

av en person. Butikschef A menar att de måste arbeta som ett lag och ha rätt inställning när de 

är på jobbet. Butikschef B ställer krav på att de anställda ska se kunder och visa intresse. Och 

pratar om skillnaden på att visa vart någonting ligger och att vara intresserad av att ta reda på 

vad kunden faktiskt vill ha hjälp med och se hela behovet. Butikschef B ställer även krav på 

att det ska vara högt i tak, alla ska kunna säga vad de känner och tänker för att skapa ett bra 

arbetsklimat där alla kan utvecklas.  

 

Butikschef B menar dock att vissa anställda inte har intention att göra karriär, men medarbe-

tarna behöver fortfarande vara drivna och vilja utvecklas i sin roll. Butikschef C berättde att 

de krav som ställs utöver de generella är att de anställda behöver vara sociala, ha bra kundmö-

ten och hjälpa kunden med diverse problem och vända missnöjda kunder till nöjda kunder. 

Butikschef C säger: “Att de förstår att vi är inte här bara för att hämta lönen den 25e. Utan vi 

är här för att göra ett bra jobb... När man vaknar på morgonen, så ska man tycka, fan idag 

ska de bli kul...det tror jag man kommer långt med.”	
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Samtliga butikschefer säger att deras anställda blir rättvist behandlade. Butikschef A är noga 

med att inte favoriserar någon och ställer samma krav på alla, det spelar ingen roll om den 

anställde är ny eller har jobbat länge. Butikschef B ställer krav efter kompetens vilket kanske 

kan uppfattas orättvist. Butikschef C hoppas att de anställda säger till om de känner sig orätt-

vist behandlade. Men att det klart kan bli orättvist i vissa situationer: “Ibland måste kanske 

nån stå lite mer i kassan för jag behöver frigöra andra … men om det är orättvist eller inte 

det vet jag inte. Det är mer att vi har en verksamhet som ska drivas runt med den personal vi 

har” 

 

Samtliga butikschefer menar att beroende på vad den anställde har för erfarenhet så kan dessa 

användas i arbetet. Butikschef A uppmuntra anställda att använda kunskaper från privatlivet 

och inte bara arbetslivet eftersom kunderna ofta vill veta hur produkterna fungerar vid an-

vändning. Butikschef B menar att dåliga erfarenhet ska de anställda försöka arbeta bort och 

istället ta tillvara på de erfarenhet som är bra. “Det kan ju vara erfarenheter som är jobbiga 

som man har haft … Kanske refererar man till beteenden som man har haft på grund av nå-

gon annan eller något som har hänt och så väljer man att fokusera väldigt mycket på det”.	

 

Butikscheferna säger att de anställda har varierande arbetsuppgifter eftersom att de arbetar 

med rotationsschema på Clas Ohlson. Detta gör att den anställde står vid en station i ungefär 

en timme och sedan byter den av med en annan anställd. Detta gör att alla de anställda får 

förståelse för varandra arbetsuppgifter och flera delar i butiken menar butikscheferna. Alla tre 

butikscheferna tror att denna variation av arbetsuppgifter är något som utmärker Clas Ohlson i 

förhållande till andra företag inom handeln. Samtliga butikschefer säger att de varierande ar-

betsuppgifterna ser ungefär likadan ut för alla som arbetar i butiken. Butikschef C berättar att 

arbetet vid vissa tillfällen måste fördelas mellan medarbetarna vilket gör att en person kan bli 

stående längre på en station. Butikscheferna menar att variationen kan påverkas av att en an-

ställd som är väldigt duktig på ett visst område och vill utvecklas inom det området får arbeta 

mer inom just det området, men basuppgifterna det ska alla hjälpa till berättar Butikschef A. 

Butikschef B menar att rotations schemat bidrar med fördelar i det dagliga arbetet: “Det blir 

en stark bas. Vi blir inte lika sårbara om det bara är vissa som kan vissa saker. Eller om nå-

gon är sjuk eller frånvarande från jobbet”. 

 

Samtliga butikschefer har morgonmöten och veckomöten med deras anställda. På dessa möten 

får de anställda den information som är aktuell, viss information sätts också upp på anslags-
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tavlor. Butikschef C ger även viss information genom facebook och genom ett säljbrev som 

sätts i en pärm varje morgon. Säljbrevet är till för de medarbetare som inte är med på mor-

gonmötena och för de som inte jobbat på några dagar så de kan hänga med vad som hänt och 

händer i butiken. Butikschef C säger att: “Jag varit ganska tydlig och sagt att kom inte och 

säg att jag inte har hört det där om du inte har läst i pärmen. Då har ju inte du gjort ditt 

jobb”. Butikschef A berättar även att morgonmötena inte enbart behöver bestå av att inform-

ation ska komma fram: “Jag kanske låter ibland morgonmötena då kanske vi bara sitter och 

liksom och har trevligt det behöver inte vara strikt hela tiden ... vi ska ha väldigt roligt på 

jobbet också”. De tre butikschefer vi intervjuat nämner även att det är svårt att nå ut till alla 

anställda och att det handlar det mycket om anställdas egna ansvar. Även om det läggs ner 

mycket tid på att få ut information så har de sett att folk ändå inte läser. Samtliga butikschefer 

påpekar att de behöver sätta upp och ställa krav på sina anställda, eftersom de behöver ta till 

sig viss information för att kunna utföra sitt arbete. Butikschef A säger: “Det ligger mycket på 

medarbetaransvaret vad man vill lära sig ... det är bara att komma och säga nu vill jag lära 

mig om det här då finns alla möjligheter i världen att lära sig det”. 

 

Samtliga butikschefer beskriver de internutbildningar som de anställda kan genomföra. De 

säger alla att utbildningarna ibland kan vara ganska grundläggande och menar att det därför 

kan behövas annan utbildning, detta kan bland annat ske genom att de anställda berättar vad 

de vill utbilda sig inom och sedan genomför de utbildningar utifrån önskemål. Samtliga bu-

tikschefer menar att det är svårt att hinna med utbildningarna. Dock uppmuntrar Butikschef C 

sina anställda att genomföra utbildningarna hemifrån. Butikschefen rapporterar sedan in tim-

marna så anställda för lön för de timmar som de genomfört utbildningarna. Butikschef C sä-

ger: “Vi har aldrig tid i butiken, jag har valt att låta dem göra det hemma, för det är bästa 

tiden att sitta hemma i lugn och ro i soffan och göra de ... Då bli det gjort”. Samtliga butiks-

chefer genomför även större möten varje månad då butikscheferna går igenom det som deras 

anställda känner att de har dålig koll på. Butikschef B säkerställer att de anställda har kun-

skaper för att utföra deras arbete genom observationer eftersom vissa anställda kanske inte 

vågar säga att det inte har tillräcklig kunskap. 

 

Samtliga butiker har skyddsombud och arbetar regelbundet med arbetsmiljön och säkerheten 

på arbetsplatsen. Ny personal utbildas när de börjar och de anställda genomför säkerhetsut-

bildningar regelbundet men kunskapen kan skilja sig mellan nyanställda och dem som jobbat 

längre, men alla ska ha baskunskaperna som behövs gällande hot och säkerhet.  
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Alla tre butikscheferna menar att det är viktigt att vara positiv, ha kul på jobbet och ha “högt i 

taket”. Samtliga butikschefer har en gång om året medarbetarsamtal med sina anställda. Bu-

tikscheferna menar att de genom medarbetarsamtalen kan ta del av vad deras anställda vill, 

även om de har en bra dialog dagligen. Dessa möten följs sedan upp året efter eller tidigare 

beroende på vad som kommer upp. Butikschef B har alltid tittat tillbaka på vad som kommit 

upp under tidigare medarbetarsamtal och finns det är tydlig plan, som de ofta sätter efter med-

arbetarsamtalet så har hen försökt ge lite mer ansvar och följer upp utvecklingen. Butikschef 

B menar dock att: “det kanske låter bättre än vad det är för när man väl är i verkligheten så 

är det ju lätt saker missats … att inte varit lika konsekventa som vi kanske ville från början ... 

men så tror jag att det är med det mesta.” Men samtidigt menar Butikschef B att vill anställda 

någonstans och de har förutsättningarna så kommer dem dit och att hen är ett exempel på 

detta.	Samtliga	Butikschefer nämner dock att det kan vara svårt att utveckla anställda genom 

att erbjuda dem andra tjänster på grund av den låga personalomsättningen. Ibland kan det lö-

sas genom att de anställda flyttar till andra butiker eller genom projektanställningar. Det är 

även viktigt att se de anställda som är nöjda och glada och inte har någon egentlig utveckling-

sambition, då blir det ofta mindre uppföljning på medarbetarsamtalen. Samtliga butikschefer 

säger sig ha bra koll på hur de anställda motiveras. Butikschef B berättar att det framförallt 

sker genom att hen är kommunikativ dagligen och pratar med alla anställda: “Jag försöker 

alltid få lite bättre koll ... jag tar lunch olika tider så att jag inte alltid har lunch med samma 

personer”. 

	

Rekrytering av ny personal sker mestadels utifrån att den som sökt jobbet har rätt inställning 

och kan passa i gruppen. Butikschef A menar att det handlar om att rekrytera personer som 

passar in i teamet: “Vi behöver ha olika typer av individer både ålder, kön och olika national-

iteter för att få en riktigt riktigt bra mix ... och det är lite så jag tänker när jag bygger mitt 

team”. Samtliga butikschefer menar att de försöker arbeta som ett team i butiken. De gör de 

genom kommunikation, glädje och att de anställda tar ansvar och visar engagemang för både 

arbetet och varandra. Butikschef A försöker göra så många som möjligt av de anställda kan 

luncha samtidigt för att de ska få lära känna varandra. Nya medarbetare paras även ihop med 

gamla för att undvika grupperingar just för att de ska arbeta som ett lag.  

 

Butikschef A och Butikschef C visar uppskattning genom fika men även genom feedback 

medan Butikschef B visar uppskattning genom att lyfta medarbetarna när de gör någonting 

bra. Butikschef B menar att det är bra att ha en nära relation till sina medarbetare på arbetet 
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med den behöver inte vara privat. På så sätt kan butikschefen veta vad de anställdas motiveras 

av och hur hen kan kommunicera utan att trampa någon på tårna. Butikschef B och Butikschef 

C säger att det ordnar aktiviteter utanför arbetet ibland, men att de kan bli bättre på det. Bu-

tikschef A berättar att de försöker i den mån det går att ha olika aktiviteter året om. Det kan 

handla om allt ifrån att de har teambuilding aktiviteter där de åker iväg och träffas. Men de 

kan även gå ut och äta mat och spela bowling men även ses hemma hos någon av de som ar-

betar i butiken för att lära känna varandra. 

 

Butikscheferna säger att det är viktigt att prata mycket med sina anställda och att ge både po-

sitiv och negativ feedback. Att de pratar mer med viss medarbetare beror delvis på hur den 

anställde är som person och vilket ansvar eller engagemang den anställde har. Butikschef A 

arbetar även för att de som är teamleaders ska vara bekväma med att ge feedback, både positiv 

och negativ. De måste dock försöka se sig själva i spegeln innan de kritiserar någon annan och 

ställa sig själv frågor som vad gör jag och hur upplevs jag. Butikschef A säger också: “Sen 

pratar vi väldigt mycket om att alla har vi olika styrkor, vi är inte stöpta i samma form. Vi 

måste försöka se vad folk gör bra och inte vad folk gör dåligt, då får vi mycket mer glädje i 

gruppen”. 

 

Samtliga butikscheferna använder ibland den prestationsbaserade lönen som en motivations-

faktor men inte ofta. Butikschef B menar att alla inte motiveras av det: “Alla motiveras ju inte 

av lön och då behöver jag ju inte trycka på det. Då behöver jag trycka på andra delar som får 

dem att utvecklas mer och göra ett bättre jobb”. Butikschef C menar att det ibland kan få ne-

gativ effekt om de är långt ifrån att nå gränsen till att få prestationslönen, därför använder hrn 

den endast som en motivationsfaktor om de är nära till att nå uppsatta mål. Butikschef A be-

rättar om prestationslönen: “Prestationslönen är budget baserad och då beror det på vad vi 

får för budget ... ibland så pratar jag inte alls om den för då blir det negativt istället och då 

försöker jag hitta andra faktorer och prata om”. 
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4.3 Empirisk presentation - medarbetarnas perspektiv  

Genom enkätundersökningen som delades ut till medarbetare i respektive butik har vi tagit 

del av de medverkande medarbetarnas attityder gällande motivation, trivsel, arbetsmiljöfak-

torer och Clas Ohlsons värderingar.  

 

Totalt var det 24 medarbetare som medverkade i studien, 12 stycken män och 12 stycken 

kvinnor. Fyra stycken av de medverkande är mellan 45–54 år, 13 stycken är mellan 30–44 år, 

fyra stycken mellan 25–29 år och tre stycken är mellan 16–24 år.	18 stycken av medverkande 

arbetar 30–40 timmar i veckan, tre stycken 20–30 timmar i veckan, en medarbetare arbetar 0–

10 timmar veckan och två stycken medarbetare har inga fasta tider.  

 

Diagram 1: Anställningstid inom detaljhandeln, Clas Ohlson och nuvarande butik visar att 14 

av 24 stycken av de medverkande har arbetat inom detaljhandeln i 10 år eller mer, 4 stycken 

mellan 5–10 år, 4 stycken mellan 3–5 år och en av de medverkande har arbetat inom detalj-

handeln under 1–3 år och det är en uppgav svarsalternativet 0–6 månader. Nio stycken av de 

medverkande har varit anställda inom Clas Ohlson i 10 år eller längre, sex stycken mellan 5–

10 år, fem stycken mellan 3–5 år, tre stycken mellan 1–3 år och en uppgav svarsalternativet 

0–6 månader. Av de 24 medverkande har tre stycken varit anställda i nuvarande butik i 10 år 

eller längre, sju stycken 5–10 år, åtta stycken 3–5 år, fem stycken 1–3 år och en uppgav att de 

varit anställd 0–6 månader i nuvarande butik. 
 

Diagram 1: Anställningstid inom detaljhandeln, Clas Ohlson och nuvarande butik. 
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Diagram 2: Tre tankar gällande framtiden visar svarsfrekvensen gällande påståendet “I fram-

tiden ser jag mig själv arbeta inom Clas Ohlson” där 12 stycken av 24 svarade ja, tio stycken 

svarade vet ej och två stycken svarade nej.  Diagram 2: Tankar gällande framtiden visar även 

svarsfrekvensen gällande påståendet “I framtiden ser jag mig själv arbeta i den butik där jag 

är anställd idag” där samtliga uppgav medverkande samma svarsalternativ som på tidigare. 

Diagram 2: Tankar gällande framtiden visar även svarsfrekvensen gällande påståendet “I 

framtiden ser jag mig själv arbeta inom detaljhandelsbranschen” där 12 stycken svarade ja, 

elva stycken svarade vet ej och en medverkande svarade nej. 
Diagram 2: Tre tankar gällande framtiden 

 
 
Diagram 3: Jag har god kunskap om Clas Ohlsons värderingar visar svarsfrekvensen att  

19 stycken instämmer helt med påståendet och fem stycken instämmer delvis.  
Diagram 3: Jag har god kunskap om Clas Ohlsons värderingar

 
 

Diagram 4: Jag anser att Clas Ohlsons värderingar stämmer överens med mina värderingar 

visar svarsfrekvensen att 15 stycken instämmer helt och nio stycken att de instämmer delvis. 
Diagram 4: Jag anser att Clas Ohlsons värderingar stämmer överens med mina värderingar 
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Diagram 5: Jag trivs på min arbetsplats visar svarsfrekvensen att 18 stycken instämmer helt 

med påståendet, fem stycken svarade instämmer delvis och en instämmer inte.  
Diagram 5: Jag trivs på min arbetsplats

 
 

Diagram 6: Jag känner mig motiverad att gå till arbetet visar svarsfrekvensen att 16 stycken 

instämmer helt med påståendet, sju stycken uppgav att de instämmer delvis och en instämmer 

inte. 
Diagram 6: Jag känner mig motiverad att gå till arbetet

 
 

Diagram 7: Jag anser att jag har tillräckligt antal varierande arbetsuppgifter visar  

svarsfrekvensen att 17 stycken instämmer helt med påståendet, fem stycken instämmer delvis, 

en svarade vet ej och en instämmer inte alls. 
Diagram 7: Jag anser att jag har tillräckligt antal varierande arbetsuppgifter

 
 
Diagram 8: Jag anser att jag har tillräckliga förutsättningar för att själv styra över mina  

arbetsuppgifter visar svarsfrekvensen att åtta stycken instämmer helt med påståendet, 13 

stycken instämmer delvis och tre stycken instämmer inte. 
Diagram 8: Jag anser att jag har tillräckliga förutsättningar för att själv styra över mina arbetsuppgifter 
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Diagram 9: Jag anser att jag har den kunskap som krävs för att utföra mina arbetsuppgifter 

visar svarsfrekvensen att 13 stycken instämmer helt och elva stycken att de instämmer delvis 

med påståendet. 
Diagram 9: Jag anser att jag har den kunskap som krävs för att utföra mina arbetsuppgifter

 
 

Diagram 10: Jag anser att jag ges möjlighet att använda mina kunskaper i mitt dagliga  

arbete visar svarsfrekvensen att 15 stycken instämmer helt med påståendet, sju stycken in-

stämmer delvis och två stycken instämmer inte. 
Diagram 10: Jag anser att jag ges möjlighet att använda mina kunskaper i mitt dagliga arbete

 
 

Diagram 11: Jag anser att jag ges möjlighet att utveckla mina kunskaper visar svarsfrekven-

sen att nio stycken instämmer helt med påståendet, elva stycken instämmer delvis och fyra 

stycken instämmer inte. 

Diagram 11: Jag anser att jag ges möjlighet att utveckla mina kunskaper

 
 

Diagram 12: Jag anser att vi arbetar som ett team i butiken där jag arbetar visar  

svarsfrekvensen att 19 stycken instämmer helt med påståendet, tre instämmer delvis, en sva-

rade vet ej och en instämmer inte. 
Diagram 12: Jag anser att vi arbetar som ett team i butiken där jag arbeta 
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Diagram 13: Jag känner mig uppskattad på mitt arbete av mina kollegor visar svarsfrekven-

sen att 13 stycken instämmer helt med påståendet, åtta stycken instämmer delvis och tre 

stycken instämmer inte. 
Diagram 13: Jag känner mig uppskattad på mitt arbete av mina kollegor 

 

Diagram 14: Jag känner mig uppskattad på mitt arbete av min närmsta chef visar  

svarsfrekvensen för påståendet att 13 stycken instämmer helt, åtta stycken instämmer delvis, 

två stycken svarade vet ej och en instämmer inte. 
Diagram 14: Jag känner mig uppskattad på mitt arbete av min närmsta chef 

 
 

Diagram 15: Jag anser att jag får tillräckligt med feedback för mina arbetsprestationer av 

min närmsta chef visar svarsfrekvensen för påståendet att nio stycken instämmer helt, elva 

stycken instämmer delvis, tre stycken svarade vet ej och en instämmer inte. 
Diagram 15: Jag anser att jag får tillräckligt med feedback för mina arbetsprestationer av min närmsta chef

 
 
Diagram 16: Har du haft minst ett medarbetarsamtal med din närmsta chef det senaste året? 

visar svarsfrekvensen att 14 stycken svarade ja, sju stycken svarade nej och tre stycken  

svarade vet ej.  
Diagram 16: Har du haft minst ett medarbetarsamtal med din närmsta chef det senaste året?” 
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Diagram 17: Om Ja på tidigare fråga, har du och din närmaste chef följt upp ditt tidigare 

medarbetarsamtal? visar svarsfrekvensen att av de 14 som haft medarbetarsamtal var det sex 

stycken som svarade ja, sju stycken svarade nej och en svarade vet ej gällande uppföljning.  
Diagram 17: Om Ja på tidigare fråga, har du och din närmaste chef följt upp ditt tidigare medarbetarsamtal? 

 
 

Diagram 18: Jag anser att min närmsta chef vet vad jag behöver för att motiveras på min 

arbetsplats visar svarsfrekvensen att fem stycken instämmer helt med påståendet, tio stycken 

instämmer delvis, åtta stycken svarade vet ej och en instämmer inte. 
Diagram 18: Jag anser att min närmsta chef vet vad jag behöver för att motiveras på min arbetsplats

 
 

Diagram 19: Jag upplever att min närmsta chef bidrar till att jag motiveras på min arbets-

plats visar svarsfrekvensen att 14 stycken instämmer helt med påståendet, sex stycken in-

stämmer delvis, tre stycken svarade vet ej och en instämmer inte. 
Diagram 19: Jag upplever att min närmsta chef bidrar till att jag motiveras på min arbetsplats 

 

 

 

 

 

Diagram 20: Min chef anordnar gemensamma aktiviteter utanför arbetstid visar svarsfre-

kvensen att en medverkande svarade ofta, 17 stycken ibland, en svarade sällan och fem styck-

en svarade vet ej. 
Diagram 20: Min chef anordnar gemensamma aktiviteter utanför arbetstid  
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Diagram 21: Jag anser att jag bli rättvist behandlad av min närmsta chef i förhållande till 

mina kollegor visar svarsfrekvensen att 17 stycken instämmer helt med påståendet, fyra 

stycken instämmer delvis, två stycken svarade vet ej och en instämmer inte. 
Diagram 21: Jag anser att jag bli rättvist behandlad av min närmsta chef i förhållande till mina kollegor

 
 

Diagram 22: Jag anser att jag vet vad som krävs av mig på min arbetsplats visar svarsfre-

kvensen att 17 stycken instämmer helt och sju stycken instämmer delvis med påståendet. 
Diagram 22: Jag anser att jag vet vad som krävs av mig på min arbetsplats

 
 
Diagram 23: “Jag anser att min närmsta chef ställer rimliga krav på mig som anställd visar 

svarsfrekvensen att 13 stycken instämmer helt med påståendet, åtta stycken instämmer delvis 

och tre stycken svarade vet ej. 
Diagram 23: Jag anser att min närmsta chef ställer rimliga krav på mig som anställd

 
 

Diagram 24: Jag känner mig trygg med min anställning (är ej orolig att förlora mitt arbete) 

visar svarsfrekvensen att 13 stycken uppgav att de instämmer helt med påståendet, sju stycken 

instämmer delvis och fyra instämmer inte. 

Diagram 24: Jag känner mig trygg med min anställning (är ej orolig att förlora mitt arbete
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Diagram 25: Jag anser att möjligheten till prestationsbaserad lön motiverar mig i arbete  

visar svarsfrekvensen att sex stycken uppgav att de instämmer helt med påståendet, nio styck-

en instämmer delvis, en svarade vet ej, sju stycken instämmer inte och en instämmer inte alls.  
Diagram 25: Jag anser att möjligheten till prestationsbaserad lön motiverar mig i mitt arbete

 
 

Diagram 26: Arbetsmiljön i butiken bidrar till att jag känner mig säker (säkerhet gällande 

hot/skador) visar svarsfrekvensen att 12 stycken uppgav att de instämmer helt med påståen-

det, elva stycken instämmer delvis och en instämmer inte alls.  
Diagram 26: Arbetsmiljön i butiken bidrar till att jag känner mig säker (säkerhet gällande hot/skador) 

 
 
 
 
 
 
 

I sista frågan på enkäten fick de medverkande medarbetarna kryssa i tre alternativ för vad som 

motiverar dem mest i sitt arbete, alternativen formulerades utifrån de tolv vitaminerna i Warrs 

vitaminmodell svarsfrekvensen visas i diagrammet nedan. Diagram 27: Det som motiverar 

medarbetarna mest i deras arbete visar svarsfrekvensen för de 12 alternativen. 
Diagram 27: Det som motiverar medarbetarna mest i deras arbete
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5. Analys 

Analyskapitlet syftar till att koppla samman innehållet i studiens teoretiska referensram med 

den insamlade empirin.  I detta kapitlet presenteras en analys av det empiriska materialet 

från HR-partnern, butikchefernas och medarbetarnas perspektiv. Kapitlet är uppdelat i tre 

teman: Clas Ohlsons personalomsättning, arbetsgivarvarumärke, värderingar och kultur 

samt motivation och arbetstillfredsställelse. Denna analys ligger sedan till grund för studiens 

slutdiskussion.  

 

5.1 Clas Ohlsons personalomsättning	

Vår enkätundersökning visar att nio av 24 medverkande har arbetat inom Clas Ohlson i tio år 

eller längre, sex stycken har arbetat inom Clas Ohlson 5–10 år, fem stycken mellan 3–5 år, tre 

stycken mellan 1–3 år och en uppgav svarsalternativet 0–6 månader. Av de 24 medverkande 

har tre stycken varit anställda i nuvarande butik i 10 år eller längre, sju stycken 5–10 år, åtta 

stycken 3–5 år, fem stycken 1–3 år och en uppgav att de varit anställd 0–6 månader i nuva-

rande butik. Majoriteten av de medverkande har därmed arbetat inom Clas Ohlson och i 

samma butik mellan 5–10 år eller längre.  

 

I enkätundersökningen ställdes påståendet “I framtiden ser jag mig själv arbeta inom detalj-

handelsbranschen” där 12 stycken av totalt 24 medarbetare svarade ja, elva svarade vet ej och 

en svarade nej. Enkätundersökningen visade även att medarbetare som ser sig själva fortsätta 

arbeta inom detaljhandelsbranschen även ser sig även fortsätta inom Clas Ohlson och inom 

den butik de är anställda idag. Enkätundersökningen visar att de som uppgav svarsalternativet 

vet ej uppgav tio stycken svarsalternativ vet ej gällande om de ser sig själva arbeta inom före-

taget i framtiden. Två av de 24 medverkande ser sig varken arbeta i den butik där de är an-

ställda idag, och de ser inte heller att de skulle arbeta inom Clas Ohlson i framtiden.  

 

Företagets strategier bör omfatta olika policys och rutiner som syftar till att bidra till att an-

ställda blir lojala med organisationen under en längre tid (Balakrishnan & Vijayalakshmi, 

2014). Samtidigt menar Dalton och Todor (1979) samt Shaw et al., (2005) att det finns både 

fördelar och nackdelar med personalomsättning. De menar att måttlig personalomsättning kan 

bidra till att förbättra arbetskraftens prestationer, medan en för låg personalomsättning kan 

leda till att organisationen inte utvecklas (Dalton & Todor, 1979; Shaw et al., 2005). Infor-
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manterna menar precis som Dalton och Todor (1979), Shaw et al., (2005) samt Ton och 

Huckman (2008) att en för låg personalomsättning inte är bra då det behövs en viss personal-

omsättning för att utvecklas och förändras. För att Clas Ohlson ska fortsätta utvecklas som 

organisation trots deras låg personalomsättning försöker företaget påverka detta genom att 

uppmuntra till utveckling menar samtliga informanter. Utveckling kan ske genom både inom 

den nuvarande butiken men ibland kan det även krävas att personalen byter arbetsplats för att 

inte stagnera. Detta kan kopplas samman med det som Dalton och Todor (1979) beskriver 

som funktionell personalomsättning som uppstår när en anställd frivilligt lämnar organisat-

ionen på grund av att den anställda känner att den inte längre tillför något (Dalton & Todor, 

1979). Informanterna säger att anställda som stannar länge på samma arbetsplats riskerar att 

bli bekväma och fastna i gamla rutiner.  Butikscheferna och HR-partnern ser fördelar med en 

viss grad av personalomsättning eftersom nya medarbetare kan bidra till mer motivation och 

annorlunda synsätt, precis som Shaw et al., (2005) skriver utvecklas organisationen genom att 

nyanställda kommer in med nya idéer och åsikter.  

 

Darmon (2008) menar att ser de anställda en större motivation hos en annan arbetsgivare kan 

det leda till att de väljer att avsluta sin anställning samt beskriver Price (2001) att det är viktigt 

för organisationer att veta vad som göra att underställda väljer att stanna inom organisationen. 

Genom intervjuerna har HR-partnern och butikscheferna berättat att en faktor till att anställda 

stannar länge inom företaget och fortsätter motiveras är för att de anställda erbjuds att utveck-

las inom organisationen. Att de anställda stannar längre gör även att det finns en stor kompe-

tens som de anställda, vilket butikscheferna ser som en stor fördel gentemot sina konkurrenter 

där personalomsättningen är högre. Precis som Abbasi och Hollman (2000) menar butiksche-

ferna att deras underställda är ett viktigt bidrag i deras organisation. Därmed är kompetensen 

inom organisationen en fördel med låg personalomsättning. Den personalomsättning som Clas 

Ohlson påverkas av är framförallt genom att anställda byter arbetsplats inom företaget och de 

projektanställningar som företaget erbjuder. När en ordinarie anställd erbjuds en projektan-

ställning ersätts den ordinarie med en vikarie under projekt anställningstiden. Butikschef A 

menar att vikariatsanställningar är något som behöver ses över tillsammans med HR-

avdelningen, för att kunna erbjuda en trygg grundanställning. Gällande påståendet “Jag kän-

ner mig trygg med min anställning (är ej orolig att förlora mitt arbete)” uppgav 13 stycken 

av de 24 medverkande medarbetarna att de instämmer helt, sju stycken instämmer delvis och 

fyra instämmer inte med att de känner sig trygg i sin anställning.  
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5.2 Arbetsgivarvarumärke, värderingar och kultur 	

Cascio (2014) och Dyhre och Parment (2013) menar att arbetsgivarvarumärket bör användas 

för att attrahera och behålla rätt medarbetare, de menar även att en attraktiv arbetsgivare får 

de duktigaste kandidaterna och behåller dem även en längre period. HR-partnern berättar att 

företaget vill att anställda ska stanna länge och utvecklas tillsammans med dem. Balakrishnan 

och Vijayalakshmi (2014) menar att organisationer behöver tänka på att anställa rätt medarbe-

tare i första hand för att kunna behålla personal. Enligt HR-partnern uppmuntrar de butiksche-

ferna att anställa personal som vill stanna långsiktigt och inte välja snabba och enkla lösningar 

vid rekrytering. Samtliga butikschefer menar att rekrytering av ny personal mestadels sker 

genom att den som söker jobb behöver ha rätt inställning och passar in i teamet.  

 

Kaufmann och Kaufmann (2005) skriver att kulturen inom organisationen påverkar individens 

arbetstillfredsställelse och Balakrishnan och Vijayalakshmi (2014) menar att värderingar kan 

påverka bibehållandet av anställda. Kulturen är det finns inom företaget och genomsyrar hur 

alla anställda beter sig mot varandra och företagets intressenter menar HR-partnern. HR-

partner menar att Clas Ohlson andan sitter i väggarna och är ett begrepp som delvis beskriver 

företagets kultur. Clas Ohlson andan beskrivs i fem värdeord som präglas av grundarens sätt 

att arbeta på och bemöta människor. Eriksson-Zetterquist et al., (2015) menar att det oftast är 

så att organisationens kultur präglas av grundaren till organisationen. Anställda på Clas Ohl-

son förväntas arbeta utifrån företagets värdegrund och alla butikschefer menar att deras an-

ställda bör ha god kännedom om dessa värdeord eftersom de använder värdeorden mer eller 

mindre i den dagliga verksamheten. Att anställda har kännedom om värderingarna visar sig i 

enkätundersökningen där 19 stycken instämmer helt med påståendet “Jag har goda kunskaper 

om Clas Ohlsons värderingar” och resterande fem instämmer delvis. 

 

Dyhre och Parment (2013) menar att arbetsgivarens värderingar bör stämma överens med 

individens egna värderingar. Organisationens anställda är ambassadörer för organisationen 

och ses organisationen som en attraktiv arbetsplats så kommer de anställda antingen sprida 

detta vidare. Arbetsgivarvarumärket kan även påverka medarbetarnas engagemang och leda 

till positivt tänkande och god kultur inom organisationen kan skapas (Devasagayam et al., 

2010).  Utifrån våra intervjuer med butikscheferna identifierar sig samtliga butikschefer med 

Clas Ohlsons värderingar. Även enkätundersökningen visar att 15 stycken av de medverkande 

medarbetarna instämmer helt med att företagets värderingar stämmer överens med deras egna 
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värderingar och resterande nio instämmer delvis. Dwivedi et al. (2014) menar att är svårt att 

behålla anställda som inte kan identifiera sig med organisationskulturen. Detta gör sig tydligt i 

butikschefs intervjuerna där bland annat Butikschef B säger att hen inte hade varit kvar inom 

företaget om hen inte hade identifierat sig med företagets värderingar.	

 

5.3 Motivation och arbetstillfredsställelse	

Kaufmann och Kaufmann (2005) tar upp arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse, de skil-

jer dock på dessa två ord. De definierar arbetsmotivation som biologiska, psykologiska och 

sociala faktorer som gör att en individ beter sig på ett speciellt sätt. Arbetstillfredsställelse är 

däremot den anställdes känslor kring sin arbetssituation och vad de vill få ut av sitt arbete. 

Kaufmann och Kaufmann (2005) menar att arbetstillfredsställelse ger förståelse för individens 

beteende i organisationer. Warr (2007) tar i sin modell upp 12 faktorer som påverkar indivi-

dens arbetstillfredsställelse och motivation och vad som är väsentligt för att en människa ska 

trivas på sin arbetsplats. Warr (2007) menar att individen själv har ansvar för sitt välmående, 

men att det till viss del även är upp till arbetsplatsen att tillföra motivationsfaktorer så välmå-

ende och motivation kan uppnås. Enkätundersökningen visar att 18 stycken instämmer helt 

med att de trivs på sin arbetsplats, fem stycken instämmer delvis och en medarbetare instäm-

mer inte. Enkätundersökningen visar även att 16 stycken av de 24 medverkande instämmer 

helt med att de känner sig motiverade att gå till arbetet, sju stycken instämmer delvis och en 

medarbetare instämmer inte med påståendet. 

 

På sista frågan i enkätundersökningen fick medarbetarna kryssa i tre alternativ för vad som 

motiverar dem mest i sitt arbete, alternativen formulerades utifrån de tolv vitaminerna i Warrs 

vitaminmodell (Warr, 2007). Svarsfrekvensen visade att de fyra motivationsfaktorerna som 

motiverar flest medarbetare är: varierande arbetsuppgifter, kontakten med arbetskamraterna, 

möjlighet att använda mina kunskaper och möjligheten att utvecklas inom företaget. Vilka är 

de vitaminerna som vi kommer lägga mest fokus på i denna analys men vi kommer analysera 

samtliga vitaminer eftersom Warr (2007) menar att samtliga vitaminer behövs för att en indi-

vid ska känna arbetstillfredsställelse.  
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5.3.1 Varierande arbetsuppgifter och möjlighet till kontroll	

Individer behöver variation på arbetsplatsen vilket kan innefattar både variation gällande arbe-

tets innehåll men även arbetsmiljön (Warr, 2007). Rosenberg (2003) menar att organisationer 

bör bidra med simulerande arbetsuppgifter. Alla tre butikscheferna beskriver hur de arbetar 

med rotationsschema i butikerna vilket gör att arbetets innehåll men även arbetsmiljön varie-

ras.  Gällande påståendet “Jag anser att jag har ett tillräckligt antal varierande arbetsuppgif-

ter” svarade 17 stycken av medarbetare instämmer helt, fem stycken instämmer delvis, en 

medverkande vet ej och en instämmer inte alls. Att ha en låg variation av arbetsuppgifter me-

nar Warr (2007) har negativ påverkan på den anställdes arbetstillfredsställelse. Kaufmann och 

Kaufmann (2005) skriver även att individer kan ha olika upplevelser om vad som är tillfreds-

ställande, även fast individerna utför samma uppgifter.  

 

Warr (2007) menar att möjlighet att kunna kontrollera sina arbetsuppgifter och kunna påverka 

sin egen situation på arbetsplatsen medför högre arbetstillfredsställelse som kan leda till moti-

vation. Samtliga butikschefer menar att anställda till viss del har möjlighet att bestämma över 

sina egna arbetsuppgifter. De måste dock hålla sig inom de ramar som Clas Ohlson har ef-

tersom det är en stor kedja och kunderna måste kunna känna igen sig när de besöker företa-

gets butiker menar Butikschef A. Enkätundersökningen visar att åtta instämmer helt, 13 in-

stämmer delvis och tre instämmer inte med påståendet “Jag anser att jag har tillräckliga för-

utsättningar för att själv styra över mina arbetsuppgifter”. Butikscheferna säger att det kan 

skilja sig något mellan olika anställda beroende på de anställdas kunskaper och intresse, men 

Butikschef A poängterar dock att samtliga medarbetare måste utföra basuppgifterna.  

 

5.3.2 Kontakt med kollegor, uppskattning och värderad social position 

Enligt Warr (2007) har kontakt med kollegor på arbetsplatsen en stor inverkan på individens 

välmående, de sociala kontakterna på arbetsplatsen bidrar till att skapa gemenskap, social 

support och känslan av att nå mål tillsammans. Enkätundersökningen visar att majoriteten 

anser att de arbetar som ett team i butiken där de arbetar. Gällande påståendet “Jag anser att 

vi arbetar som ett team i butiken där jag arbetar” så uppgav 19 stycken att de instämmer helt, 

tre instämmer delvis en vet ej och en instämmer inte. Samtliga butikschefer menar att de för-

söker arbeta som ett team i butiken genom kommunikation, glädje, engagemang och ansvar. 

Balakrishnan och Vijayalakshmi (2014) menar att företag behöver visa ömsesidigt förtroende 

och behandla människor med respekt men även främja mångfald för att behålla sina anställda. 
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Butikschef A säger att butikens team behöver byggas av olika typer av individer både sett till 

ålder, kön och nationalitet. 

 

Motivationsfaktorn värderad social position handlar delvis om att individen kan känna arbets-

tillfredsställelse och motivation genom uppskattning i arbetsgruppen (Warr, 2007). Enkätun-

dersökningen visar att 13 instämmer helt och 8 instämmer delvis och tre instämmer inte med 

påståendet “Jag känner mig uppskattad på mitt arbete av mina kollegor”. Warr (2007) menar 

även att värderad social position handlar om hur den anställde känner sig uppskattad och be-

hövd av företaget. Enligt Balakrishnan & Vijayalakshmi (2014) är det viktigt för organisat-

ioner att ge medarbetarna feedback och uppskattning för deras prestationer och att anställda 

ses som en värdefull tillgång. Butikschef A och Butikschef C visar uppskattning genom fika 

men även genom feedback, Butikschef B visar uppskattning genom att kommunicera med 

medarbetarna och lyfter medarbetarna när de gör ett bra jobb. I enkätundersökningen uppgav 

13 stycken att de instämmer helt, 8 stycken att de instämmer delvis med påståendet ”Jag kän-

ner mig uppskattad på mitt arbete av min närmsta chef” men det var även två som uppgav 

svarsalternativet vet ej och en som inte instämmer. Samtliga butikschefer menar även att de 

försöker anordna aktiviteter utanför arbetet för att skapa gemenskap och visa uppskattning. I 

enkätundersökningen framgick det att majoriteten 17 stycken anser att de anordnas aktiviteter 

ibland men det framgick även att det är fem stycken som inte vet om deras chef anordnar ge-

mensamma aktiviteter utanför arbetstid. Det framkom även att det är en som anser att de ofta 

sker och en som anser att det sällan sker. 

	

5.3.3 Möjlighet att använda sina kunskaper och utvecklas  

Warr (2007) menar även att anställda behöver ha möjlighet att använda sina kunskaper och 

omgivningen bör uppmuntra medarbetaren att utnyttja dessa kunskaper. Samtliga butikschefer 

menar att beroende på vilken kunskap medarbetarna har sen innan, uppmuntras de att använda 

den. Är kunskapen däremot något negativt bör anställda lägga detta bakom sig menar butiks-

cheferna. På påståendet “Jag anser att jag ges möjlighet att använda mina kunskaper i mitt 

dagliga arbete” svarade 15 stycken att de instämmer helt och sju stycken instämmer delvis. 

Resterande två medverkande instämmer inte men påståendet, dessa två har även uppgett att de 

utifrån sista frågan i enkätundersökningen motiveras av att använda sina kunskaper.  
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Att utveckla sina kunskaper på Clas Ohlson ser HR-partner och butikscheferna positivt till. 

Clas Ohlson erbjuder även anställda att utvecklas genom internutbildningar där anställda indi-

viduellt kan skaffa sig mer kunskap på egen hand, samtliga butikschefer säger att utbildning-

arna kan vara grundläggande och de kompletterar därför dessa utbildningar med utbildningar i 

butik utifrån medarbetarnas önskemål och behov. Svarsfrekvensen i enkätundersökningen 

visar att påståendet “Jag anser att jag ges möjlighet att utveckla mina kunskaper” svarade nio 

stycken att de instämmer helt, elva stycken instämmer delvis och fyra stycken instämmer inte 

i påståendet. HR-partnern menar att det som påverkar om anställda fastnar och blir bekväma 

är att de inte ser rätt möjligheter eller erbjuds rätt möjligheter. Butikschef C menar dock att 

Clas Ohlsons låga personalomsättning bidrar till att anställda inte alltid kan erbjudas möjlig-

heter att utvecklas om utvecklingen innebär att medarbetare vill byta tjänst, eftersom det ofta 

förutsätter att någon annan medarbetare måste sluta. Brist på karriärmöjligheter kan leda till 

bland annat bristande engagemang och motivation om det är så att individen inte kan utveck-

las fast individen vill (Warr, 2007).  

 

Balakrishnan och Vijayalakshmi (2014) och Warr (2007) skriver att företagen behöver skapa 

en arbetsmiljö som bidrar till utmanande karriärmöjligheter för att behålla sina anställda. Warr 

(2007) menar att möjligheterna till utveckling kan erbjudas genom till exempel utbildning, 

ytterligare ansvar eller ny tjänst. HR-partnern lyfter att de anställda både kan utvecklas hori-

sontellt och vertikalt beroende på vad den anställde är intresserad av och vad företaget har för 

möjlighet att erbjuda. Samtliga informanter berättar att anställda delvis kan utvecklas inom 

företaget genom olika projektanställningar, genom att klättra i hierarkin eller genom att byta 

butik. Informanterna menar även att anställda kan utvecklas genom olika ansvarsområden i 

butik, eftersom det finns ett flertal olika ansvars tjänster i butikerna. Detta ger enligt HR-

partnern bra förutsättningar för anställda att utvecklas om anställda vill fortsätta arbeta inom 

butiken. I intervjuerna uppmärksammar samtliga informanter att Clas Ohlson är en bra arbets-

givare eftersom det finns många möjligheter för den som vill utvecklas inom organisationen.  

 

5.3.4 Begriplig arbetsmiljö och stödjande ledarskap 

Balakrishnan och Vijayalakshmi (2014) menar att det är viktigt att företagen har strategier för 

hur de ger medarbetarna information och kunskap de behöver för att kunna utföra sitt arbete. 

Samtliga butikschefer har utöver utbildningarna både morgonmöten och veckomöte för att nå 

ut med aktuell information till medarbetarna. De medger att det är svårt att nå ut till alla med-
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arbetare och de därför ställer krav på medarbetarna att det även är deras egna ansvar att ta till 

sig av den informationen som finns tillgänglig. Gällande påståendet “Jag anser att jag har 

den kunskap som krävs för att utföra mina arbetsuppgifter” uppgav 13 stycken av de medver-

kande att de instämmer helt och elva stycken att de instämmer delvis. 

 

HR-partnern menar att anställda på Clas Ohlson ställs inför en rad förväntningar och skyldig-

heter, utöver de generella som följer med anställningsavtalet förväntas anställda bete sig vet-

tigt och vara engagerade i sitt arbete. Samtliga butikschefer ställer utöver de generella kraven, 

krav på att anställda behöver ha förståelse för arbetet, att alla behöver arbeta tillsammans och 

ha rätt inställning. Butikscheferna menar att anställda måste se kunderna och visa intresse, 

Butikschef B ställer även krav på ett arbetsklimat där alla kan utvecklas och Butikschef C 

berättar att hen ställer krav att medarbetare behöver vara sociala. Två vitaminer som finns i 

Warrs modell är begriplig arbetsmiljö och yttre förväntningar (Warr, 2007). Svarsfrekvensen i 

enkätundersökningen visar att majoriteten, 17 stycken instämmer helt och resterande sju 

stycken instämmer delvis med påståendet “Jag anser att jag vet vad som krävs av mig på min 

arbetsplats”. Gällande påståendet “Jag anser att min närmsta chef ställer rimliga krav på 

mig som anställd” var det 13 stycken som svarade instämmer ändå helt och åtta stycken in-

stämmer delvis på påståendet. tre stycken som uppgav svarsalternativet vet ej. Butikscheferna 

säger att det är viktigt att de pratar med sina anställda och att de ger medarbetarna både posi-

tiv och negativ feedback. Samtliga butikschefer medger att de pratar mer med vissa medarbe-

tare. Att ha en begriplig arbetsmiljö handlar även om att få både positiv och negativ feedback 

(Warr, 2007). Gällande påståendet ”Jag anser att jag får tillräckligt med feedback för mina 

arbetsprestationer av min närmsta chef” uppgav medarbetarna skilda svar. Nio stycken av 24 

instämmer helt, 11 instämmer delvis, tre vet ej och en instämmer inte på påståendet. Warr 

(2007) menar att individer behöver tydlighet i vad arbetsgivare kräver, men individen behöver 

även ha kontroll över situationen på arbetsplatsen.  

 

Dyhre och Parment (2013) menar att allt flera anställda ställer högre krav på sina arbetsgivare. 

Enskilda individer vill inte enbart ses som en i gruppen, och personliga utvecklingsplaner blir 

allt viktigare för anställda. På frågan “Har du haft minst ett medarbetarsamtal med din 

närmsta chef det senaste året?” svarade 14 stycken ja, sju stycken nej och tre stycken vet ej. 

Vidare fick respondenterna en följdfråga som löd “Om Ja på tidigare fråga, har du och din 

närmaste chef följt upp ditt tidigare medarbetarsamtal?” av de 14 som haft medarbetarsamtal 

var det sex stycken som uppgav att medarbetarsamtalet följts upp, sju stycken har inte följt 
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upp och en medarbetare svarade alternativet vet ej. HR-partner säger att butikscheferna för-

väntas genomföra medarbetarsamtal varje år för att ta reda på hur de trivs och vad de vill 

uppnå med sin anställning. Samtliga butikschefer säger att de har medarbetarsamtal med sina 

anställda och att dessa följs upp året efter eller tidigare beroende på vad som kommer upp 

under samtalet. 

 

Warr (2007) tar upp att vitaminen stödjande ledarskap som handlar om chefens förmåga gäl-

lande omtanke till sina anställda. HR-partnern menar att butikschefer och ledare på Clas Ohl-

son ska vara engagerade och inspirera andra att vilja utvecklas. Alla tre butikschefer säger att 

det är viktigt att vara positiv, ha kul på jobbet och kunna kommunicera med alla anställda. 

Balakrishnan och Vijayalakshmi (2014) menar att organisationer bör skapa en miljö där an-

ställda vill arbeta och ha kul vilket kan jämföras med det som butikscheferna sagt under inter-

vjuerna. I enkätundersökningen ställde vi påståendena “Jag anser att min närmsta chef vet 

vad jag behöver för att motiveras på min arbetsplats” och ”Jag upplever att min närmsta 

chef bidrar till att jag motiveras på min arbetsplats” till medarbetarna. På första påståendet 

svarade fem stycken att de instämmer helt, tio stycken instämmer delvis, åtta stycken vet ej 

och en medarbetare instämmer inte. På andra påståendet uppgav 14 stycken att de instämmer 

helt, sex stycken instämmer delvis, tre stycken uppgav alternativet vet ej och en medarbetare 

instämmer inte. 

 

Warr (2007) menar även att anställda behöver uppleva att de blir rättvist behandlade på sin 

arbetsplats i förhållande till andra. Enkätundersökningen visar att 17 stycken av de medver-

kande medarbetarna instämmer helt med påståendet “Jag anser att jag bli rättvist behandlad 

av min närmsta chef i förhållande till mina kollegor” fyra stycken uppgav att de instämmer 

delvis, två stycken uppgav svarsalternativet vet ej och en medarbetare uppgav svarsalternati-

vet instämmer inte. Trots detta uppger samtliga butikschefer att deras anställda blir rättvist 

behandlade, Butikschef A är noga med att inte favorisera någon och ställer samma krav på 

alla anställda. Butikschef B ställer krav efter kompetens. Butikschef C hoppas att de anställda 

säger till om de känner sig orättvist behandlade och att det ibland kanske kan uppstå mindre 

situationer som kanske kan uppfattas som orättvisa. Butikschef C tar upp att anställda ibland 

måste stå lite längre i kassan för att få den dagliga verksamheten att gå runt med den personal 

som de har och att det möjligtvis kan uppfattar som orättvist av dem som får så längre. 
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5.3.5 Prestationsbaserad lön och fysisk säkerhet	

HR-partner säger att grundlönen på Clas Ohlson sätts efter kollektivavtal men att även erbju-

der prestationslön som baseras på hur väl butiken når dess ekonomiska mål. HR-partner upp-

lever att Clas Ohlson erbjuder en bra prestationsbaserad lön i jämförelse med andra detaljhan-

delsföretag. Samtliga butikschefer använder den prestationsbaserade lönen som en motivat-

ionsfaktor ibland men inte alltid då det ibland kan få en negativ effektiv om de är långt ifrån 

gränsen till att få den eller nå en högre nivå. HR-partnern menar att det är upp till butiksche-

ferna om de vill motivera sina anställda med den prestationsbaserade lönen. Gällande påstå-

endet “Jag anser att möjligheten till prestationsbaserad lön motiverar mig i arbete” var sva-

ren spridda från de medverkande medarbetarna, sex stycken svarade att de instämmer helt, nio 

stycken instämmer delvis, en medarbetare svarade vet ej, sju stycken instämmer inte och en 

instämmer inte alls i påståendet. Warr (2007) menar att lönen är olika viktigt för individer och 

att det bland annat beror på individens livsstil. Enligt Warr (2007) finns det tidigare forskning 

som visar att lönen till viss del kan ge ett ökat välmående men att det inte alltid nödvändigtvis 

är så. 

 

Warr (2007) skriver att fysisk säkerhet är den arbetsmiljö som individen befinner sig i och kan 

innefatta trygghet och skydd för de anställda. På påståendet “Arbetsmiljön i butiken bidrar till 

att jag känner mig säker (säkerhet gällande hot/skador)” svarade majoriteten av medver-

kande att de instämmer helt, 12 stycken, eller delvis, 11 stycken, i påståendet. En medarbetare 

inte instämmer alls i påståendet men har inte uppgett att hen motiveras att fysisk säkerhet i 

sista frågan av enkäten. De tre butikscheferna bekräftar att de har skyddsombud i butikerna 

samt att de arbetar regelbundet med arbetsmiljön och säkerheten i butikerna.  
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6. Slutdiskussion 

I detta avslutande kapitel presenteras en diskussion utifrån våra egna tankar och tolkningar 

om studien som helhet. Avsikten är att besvara studiens syfte och frågeställningar med hjälp 

av föregående analys. Därefter ges förslag till framtida forskning inom ämnesområdet. 

 

6.1 Uppnått syfte 

Syftet med vår studie var att utvärdera om Clas Ohlsons låga personalomsättning kan vara ett 

resultat av företagets motivationsstrategier och anställdas motivation på arbetet. Vi kan utifrån 

denna studie visa de medverkande medarbetarna inom Clas Ohlson till största del känner mo-

tivation på arbetet och trivs på sin arbetsplats. Om företagets låga personalomsättning kan 

vara ett resultat av företagets motivationsstrategier och anställdas motivation visar sig inte 

tydligt i studien. Utifrån det empiriska material vi samlat in så visar det sig dock att majorite-

ten har varit anställda inom företaget mellan 5–10 år eller längre och att de känner motivation 

utifrån de motivationsfaktorer och motivationsstrategier som företaget säger att dem arbetar 

med. Därmed tolkar vi det som att företagets låga personalomsättning kan vara ett resultat av 

företagets motivationsstrategier och anställdas motivation. Eftersom studien visar att majorite-

ten av de medverkande känner motivation utifrån det som företaget erbjuder för att stanna i 

företaget och majoriteten av de medverkande medarbetarna känner både motivation i arbetet 

och ser sig själva arbeta inom Clas Ohlson i framtiden.  

 

Studien har visat att det går att motivera anställda genom att varierande arbetsuppgifter, kon-

takt med arbetskamrater samt genom att erbjuda möjligheter för medarbetare att använda sina 

kunskaper. Det går även att motivera anställda genom att erbjuda karriärutveckling även per-

sonalomsättningen är låg men det kan vara svårt eftersom det kräver att den befintliga arbets-

tagaren måste sluta för att tjänsten ska finnas tillgängliga för andra. Problemet som gjorde att 

vi ville genomföra denna studie är att det är svårt för stora organisationer att handskas med 

skilda motivations behov, samt att alla individer har olika behov och motiveras av olika saker 

(Balakrishnan & Vijayalakshmi, 2014; Warr, 2007). Men även att det har blivit allt mer vä-

sentligt för organisationer att ha strategier för att bibehålla sin personal (Balakrishnan & Vi-

jayalakshmi, 2014). 
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6.2 Fördelar och nackdelar med låg personalomsättning 

Genom vår fallstudie har vi tagit del av HR-partnerns och butikchefernas perspektiv gällande 

företagets personalomsättning. Analysen visar att företaget ser både fördelar och nackdelar 

med deras låga personalomsättning. De fördelar som framförallt uppmärksammas gällande att 

anställda stannar länge inom organisationen är den kompetens som de besitter som även kan 

användas som en konkurrenskraft i förhållande till andra organisationer där personalomsätt-

ningen är högre. Nackdelarna är att den låga personalomsättningen framförallt leder till att 

Clas Ohlson inte kan erbjuda alla anställda att utvecklas på den befintliga arbetsplatsen. I bör-

jan av studien hade vi tankar om att det till största del är positivt för företag att ha en låg per-

sonalomsättning eftersom det är kostsamt för företag att rekrytera och utbilda ny personal. 

Under och efter studien har vi fått en mer nyanserad bild av att personalomsättning då det 

både kan innebära fördelar och nackdelar för företag och dess personal. Studien visar att per-

sonalomsättning kan bidra till hinder för möjlighet att utvecklas och att det därmed kan vara 

svårt för företaget att erbjuda karriärutveckling om företaget inte har en viss grad av personal-

omsättning. 

 

6.3 Företagets motivations strategier 

Analysen visar att det är både upp till medarbetaren själv att ansvara för sitt välmående men 

att även företaget behöver bidra med faktorer som motiverar vilket är något som även Warr 

(2007) beskriver. Intervjuerna visar att företaget framförallt har strategier gällande utveckling 

för att motivera anställda att stanna kvar inom organisationen men även för att de anställda 

inte ska stagnera och bli bekväma. Majoriteten av de medverkande medarbetarna har arbetat 

inom Clas Ohlson mellan 5–10 år eller längre vilket vi uppfattar som lång tid inom detaljhan-

delsbranschen. Att anställda har stannat kvar så länge på en arbetsplats tror vi kan bero på de 

motivationsfaktorer som tas upp i analysen men det kan även bero på andra faktorer som vi 

inte undersökt. 

 

Vi tolkar det som att samtliga intervjupersoner är stolta över att arbeta på Clas Ohlson och att 

de identifierar sig med kulturen och Clas Ohlson andan. Utifrån intervjuerna har vi tolkat det 

som att det är positivt att identifiera sig den med kultur och värderingar som finns inom orga-

nisation samt att det är viktigt för att känna motivation på sin arbetsplats. Vi har dock inte 

undersökt huruvida medarbetarna motiveras av kulturen och värderingar utan endast deras 
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kunskaper gällande värderingar och om de identifierar sig med företagets värderingar. Samt-

liga medarbetare har uppgett att de har de har goda kunskaper om företagets värderingar och 

samtliga instämmer även helt eller delvis med att deras värderingar stämmer överens med 

företagets värderingar. Om värderingar och kultur påverkar motivationen hos anställda på 

Clas Ohlson kan vi inte utvärdera utifrån medarbetarnas perspektiv. Utifrån intervjuerna och 

övriga delar av studiens teoretiska referensram kan vi dock tolka det som att värderingar och 

kultur skulle kunna vara en 13 e vitamin i Warrs vitaminmodell och därmed en utveckling av 

denna motivationsmodell. 

 

6.4 Motiveras anställda av organisationens motivationsstrategier 

Precis som Kaufmann och Kaufmann (2005) skriver så uppfattar alla individer sin arbetsmiljö 

olika vilket gör sig tydligt i enkätundersökningen. Utifrån studien är det som motiverar de 

flesta medarbetarna varierande arbetsuppgifter, kontakten med arbetskamrater, möjlighet att 

använda mina kunskaper och möjligheten att utvecklas inom företaget. Enkätundersökning 

visar att tre av dessa fyra motivationsfaktorer faktorer variation, kontakt med andra och möj-

lighet att använda sina kunskaper är de faktorer där majoriteten instämmer helt med de påstå-

enden vi ställt. Vilket även är de faktorer som butikscheferna och HR-partnern menar är det 

som företaget använder för att motivera sina anställda. Utifrån vår förförståelse så anser vi att 

motivationsfaktorn att utveckla sina kunskaper behövs för att utvecklas inom företaget och det 

är något som både HR-partnern och butikscheferna säger är svårt att erbjuda eftersom de har 

så låg personalomsättning. Enkätundersökningen visar att de flesta instämmer delvis med på-

ståendet “Jag ges möjlighet att utveckla mina kunskaper” men det är även nio stycken som 

instämmer helt och fyra stycken som instämmer delvis vilket vi tolkar det som att de antingen 

ser möjligheterna eller ges möjligheterna mer än de andra.  

 

Det är två av 24 stycken medarbetare som medverkade i studien som inte instämmer eller 

uppgett svarsalternativet vet ej gällande flertalet av de påståenden som ställts i enkätunder-

sökningen. Framförallt påståenden gällande det dem själva motiveras av och att de inte upple-

ver motivation på sin arbetsplats utifrån de motivationsstrategier som företaget har. Det vi kan 

se är likheterna mellan dessa två som är att båda har arbetat i nuvarande butik i 5-10 år och 

inom Clas Ohlson i 10 år eller längre. Båda motiveras av möjligheten att använda sina kun-

skaper, men utifrån påståenden gällande kunskap både användning och utveckling så instäm-

mer dem inte att de ges möjlighet att använda eller utveckla sina kunskaper samtidigt anser 
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båda att de har de kunskaper som krävs för att utföra sina arbetsuppgifter. Utifrån detta och 

vår förförståelse så tolkar vi det som att dessa medarbetare till viss del kanske inte ser ut-

vecklingsmöjligheter eller att de inte ges möjlighet att utvecklas. Det är även dessa som angett 

att de inte ser en framtid inom Clas Ohlson eller den butik där de arbetar idag. Darmon (2008) 

menar att brist på motivation kan leda till att den anställde vill lämna organisationen. Om det 

är brist på motivation som gör att de vill lämna eller andra faktorer som påverkar kan vi bara 

tolka. Utifrån de svar som de angett så tolkar vi det som att dessa två inte känner att deras 

motivations behov är tillfredsställda och att det kan påverka deras tankar om att lämna företa-

get. 

 

Då vi fick in enkätsvar från totalt 24 av 37 stycken medarbetare anser vi det lämpligt att dis-

kutera hur bortfallet kan ha påverkat studien. Vi kan dock endast spekulera i om studien hade 

visat något helt annat om alla medarbetarna som hade tillgång till enkätundersökningen hade 

svarat, då vi inte vet vad bortfallet skulle ha svarat på våra påståenden. Då bortfallet blev 35, 

2% finns det en risk att vår studie hade visat ett annorlunda utfall i hur väl medarbetarna upp-

lever motivation på arbetsplatsen och om det påverkar deras tankar gällande att stanna inom 

organisationen i framtiden. Det kan vara så att de som valt att inte svara på enkätundersök-

ningen arbetar färre timmar och/eller har varit anställda inom Clas Ohlson eller i nuvarande 

en kortare tid, det kan även vara så att vi inte nått dem som har ett tillfälligt vikariat för de 

ordinarie anställda som har projektanställning. Vi vet dock inte hur många eller om det är 

någon av medarbetarna i just dessa butiker som har en vikariatsanställning då vi endast frågat 

om deras anställningsgrad och inte anställningsform. Det kan även vara så att de medarbetare 

som inte medverkade helt enkelt inte ville svara på enkätundersökningen för att de inte ville 

att vi skulle ta del av deras syn på deras motivation och syn på närmaste chef då det kan vara 

känslig information. Om alla i bortfallet hade svarat negativt på våra påståenden i enkätunder-

sökningen hade fortfarande majoriteten av de medverkanden medarbetarna upplever motivat-

ion utifrån de motivationsstrategier som företaget har.  

 

6.5 Avslutande diskussion om intressanta faktorer 

Enligt Warr (2007) finns det tidigare forskning som visar att lönen till viss del kan ge ett ökat 

välmående men att det inte alltid nödvändigtvis är så. Butiksanställda inom Clas Ohlson i 

Sverige har samma grundlön enligt kollektivavtal, därför ställde vi påstående gällande tillgång 

till pengar utifrån deras möjlighet till prestationsbaserad lön. Enkätundersökningens sista 
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fråga visar att det är två medarbetare som motiveras av prestationsbaserad lön. Utifrån påstå-

endet “Jag anser att möjligheten till prestationsbaserad lön motiverar mig i mitt arbete” så 

var åsikterna delade där nästan lika stora delar av de medverkade som valde något av alterna-

tiven instämmer helt, instämmer delvis och instämmer inte. Vad det beror på kan vi inte tyda i 

det insamlade materialet eftersom vi inte frågat om nivån av prestationsbaserad lön är för hög 

eller för låg men vi tolkar det som att lönen inte är det som motiverar dem i sitt arbete utan det 

är andra faktorer som påverkar motivationen.  

 

Vidare så visar tidigare forskning gällande motivationsteorier att teorierna var mest fokuserad 

på arbetets utformning och fokuserade på den fysiska arbetsmiljön (Wolvén, 2000). Fysisk 

säkerhet ingår även i Warrs vitaminmodell som en motivationsfaktor (Warr 2007). Vi anser 

att vissa av de motivationsfaktorer, framförallt då fysisk säkerhet kanske inte kan ses som en 

faktor som bidrar till motivation på svenska arbetsplatser. Vi har utgått från Warrs motivat-

ions modell med de 12 vitaminerna, men vi har modifierat dem till viss del för att passa den 

svenska kontexten, eftersom det ställs krav på svenska företag att följa arbetsmiljölagen (SFS 

1977:1160) ställde vi frågan gällande fysisk säkerhet formulerad utifrån den svenska kontex-

ten där medarbetarna fick ange om de instämmer med att arbetsmiljön i butiken bidrar till att 

de känner sig säkra gällande hot och skador. Eftersom Warr (2007) menar att fysisk säkerhet 

är en av de 12 motivationsfaktorer så var det även ett alternativ i enkätundersöknings sista 

fråga angående vad medarbetarna motivera mest av. Svarsfrekvensen visar att ingen av de 

medverkande angett att fysisk säkerhet är det som motiverar dem mest. Detta tror vi utifrån 

vår egen förförståelse beror på att det ställs vissa krav på fysisk säkerhet i svenska organisat-

ioner samt att det troligtvis därför ses som en självklarhet för medarbetarna. Det är dock en 

medarbetare som angett att hen instämmer med att arbetsmiljön bidrar till att hen känner sig 

säker. Vad detta beror på kan vi dock bara spekulera i, delvis kan bero på att individen upple-

ver att hen kan ha fått för lite utbildning inom området. Butikscheferna säger att dem har ut-

bildningar inom säkerhet men kanske räcker det inte för att individen ska känna sig säker på 

arbetsplatsen och behöver en mer regelbunden uppdatering på arbetsplatsen. Ännu en gång så 

är det precis som Kaufmann och Kaufmann (2005) skriver att alla individer uppfattar arbets-

miljön olika vilket även gör sig tydligt gällande säkerheten på arbetsplatsen.  

 

Gällande påståendet i enkätundersökningen “Jag känner mig trygg med min anställning (är ej 

orolig att förlora mitt arbete)” uppgav majoriteten att de instämmer helt eller instämmer del-

vis, det var dock fyra medverkande som uppgav att de inte instämmer. Vi har tidigare refere-
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rat till Svensk Handel (2011) som menar att den höga personalomsättningen inom handeln 

delvis kan förklaras genom att branschen ständigt är under förändring. Vi tolkar det som att 

Clas Ohlson trots deras låga personalomsättning jämfört med andra företag inom detaljhan-

delsbranschen ändå utsätts för en risk att de kan påverkas av dessa förändringar i branschen. 

Det kan möjligtvis vara därför som vissa anställda inte känner sig trygga i sin anställning. Vad 

som faktiskt bidrar till att dessa fyra medverkande har en känsla av otrygghet gällande sin 

anställning kan vi inte göra några tolkningar av utifrån det material vi samlat in. Om det hand-

lar om det som Butikschef A säger gällande trygg grundanställning eller ej vet vi inte ef-

tersom vi inte frågat om deras anställningsform utan bara anställningsgrad. Det vi kan se uti-

från enkätundersökningen är att dessa fyra som svarat att de har en känsla av otrygghet arbetar 

50% eller mer, det vill säga mellan 20–40 timmar i veckan, samtliga har arbetat inom organi-

sationen olika lång tid men samtliga har varit anställda i minst 1–3 år. Tre av dessa medarbe-

tare har även angett att de inte haft medarbetarsamtal och en vet inte om hen haft medarbetar-

samtal, vi vill därför diskutera vidare vikten av medarbetarsamtal. 

 

Vi reagerade på att det var att flertal som inte haft medarbetarsamtal och ett flertal som inte 

haft uppföljning på tidigare samtal. Gällande frågan om uppföljning så har vi fört en diskuss-

ion oss emellan om det är så att medarbetare kan ha missuppfattat frågan då vi tänker att de 

kan tolka frågan som om de haft uppföljning på det medarbetarsamtal som de hade senast 

eftersom frågan bara gällde dem som hade haft medarbetarsamtal det senaste året. Det var 

även flera som inte visste om de hade haft medarbetarsamtal. HR-partnern och butikscheferna 

säger att det sker en gång om året och att det sedan blir återkopplat året därefter. Att de med-

verkande inte vet om de har haft medarbetarsamtal tror vi kan bero på en brist i kommunikat-

ionen om det varit just ett medarbetarsamtal som de haft. Vi tolkar utifrån intervjuerna att 

samtalen kanske inte alltid sker så formellt eftersom butikscheferna kommunicerar med med-

arbetarna dagligen vilket kan bidra till att vissa medarbetare kanske inte upplever det som ett 

medarbetarsamtal utan att de sett det som diskussion gällande deras arbetssituation med deras 

chef. Dock så vill vi belysa att det är viktigt att ha medarbetarsamtal utifrån våra egna erfa-

renheter, då det under medarbetsamtalet ges möjlighet till diskussion där den anställda kan 

lyfta det som eventuellt skaver och få direkt uppföljning får prestationer och på så vis bli 

tryggare i sin anställning. Precis som Butikschef B berättar så vågar inte alla säga att dem inte 

har rätt kunskaper och därför är det viktigt att ha enskilda medarbetarsamtal där anställda kan 

göra sin röst hörd. 	
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Något vi har fått återkopplat till oss i samtal med medarbetare när vi hämtat enkäterna i buti-

kerna var att dem upplevde att det var svårt att svara på vissa enkätfrågor gällande deras 

närmsta chef. Då två av tre butikschefer är relativt nya på sina arbeten. Detta är något som 

visat sig i enkätundersökningen gällande de påståenden som berör cheferna där medarbetarna 

i flera fall uppgett svarsalternativet vet ej. Vissa frågor i enkätundersökningen upplevdes även 

som svåra att tolka då anställda har olika definitioner av ord som rimlig och krav. Vi uppfat-

tade genom våra intervjuer att butikscheferna svarade liknande på alla våra intervjufrågor och 

att deras ledarskap och syn på ledarskap är väldigt lika. Vilket vi tror kan bero på internut-

bildningar samt att Clas Ohlsons starka kultur vilket resulterar i att ledarna förväntas bete sig 

på ett visst sätt.  

 

6.6 Förslag till fortsatt forskning  

Vi anser att vårt studie kan ses som en förstudie eftersom studien genomförts tillsammans 

med ett fåtal antal medverkande av de totala antalet anställda inom Clas Ohlson. Ett alternativ 

till fortsatt forskning är att ha kortare intervjuer med anställda för att få djupare information 

och tankar utifrån deras perspektiv på motivation och även personalomsättning. Det kan även 

vara av intresse att undersöka personalomsättningen rent geografiskt på Clas Ohlson butiker 

eftersom vi fått information gällande att personalomsättningen varierar mellan de större och 

mindre städerna. Det kan även vara intressant att jämföra Clas Ohlson med andra organisat-

ioner som har högre personalomsättning för att kunna generalisera om personalomsättning, 

motivationsstrategier och medarbetares motivation hör ihop inom organisationer. 
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Bilaga 1 - Missivbrev 

Enkätundersökning av Clas Ohlsons anställdas motivation 
	
	
Denna enkätundersökning riktar sig till dig som är anställd hos Clas Ohlson i **** butiken. 

Vi som genomför denna undersökning heter Linn Håkansson och Lisa Rydberg och studerar 

vid Högskolan Dalarna. Syftet med studien är att generera kunskap om det finns ett samband 

mellan organisationens personalomsättning och anställdas motivation. 

 

Det är naturligtvis frivilligt att delta och du som medverkar i den här enkätundersökningen är 

anonym. Svaren kommer att redovisas statistiskt, och dina enskilda svar gällande din motivat-

ion kommer därmed inte att kunna utläsas i examensarbetet. Dina svar kommer vi endast an-

vända för att genomföra vårt examensarbete på kandidatnivå. 

 

Enkätundersökningen är en viktig del av vårt examensarbete och dina svar är av högt värde 

för oss.  

 

Undersökningen tar cirka 10 minuter att genomföra. 

 

Upplever du någon fråga som otydligt, eller har du andra funderingar, vänligen kontakta oss.  

 

Linn Håkansson h15lihak@du.se, 070-******* 

Lisa Rydberg h15lisry@du.se, 070-******* 
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Bilaga 2 - Enkätundersökning 

Enkätundersökning av Clas Ohlsons anställdas motivation 
 
 
Bakgrundsfrågor Vänligen kryssa i ETT (1) svarsalternativ 

Vilket kön identifierar du dig som? 

Man Kvinna Icke-binär 

 

 

Hur gammal är du? 

under 16 16–24 25–29 30–44 45–54 55–64  över 64 

 

 

Hur länge har du arbetat inom detaljhandelsbranschen? 

0–6 mån 6–12 mån 1–3 år 3–5 år 5–10 år 10 år eller längre 

	

 

Hur länge har du varit anställd inom Clas Ohlson? 

0–6 mån 6–12 mån 1–3 år 3–5 år 5–10 år 10 år eller längre 

	

 

Hur länge har du varit anställd i den butik där du arbetar idag? 

0–6 mån 6–12 mån 1–3 år 3–5 år 5–10 år 10 år eller längre 

	

	

Hur många timmar i veckan arbetar du i snitt? 

0–10 10–20  20–30  30–40  Vet ej Har inga fasta tider 

 
 

Timmar per vecka omvandlat till procent: 
0–10 timmar 10–20 timmar  20–30 timmar  30–40 timmar 
0–25% 25–50% 50–75% 75–100% 
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Vänligen kryssa i det alternativ som passar bäst utifrån din egen åsikt.  

Vänligen kryssa i ETT (1) alternativ per påstående. 

 

 
Instämmer 

helt 
Instämmer 

delvis Vet ej Instämmer 
inte 

Instämmer 
inte alls 

Jag trivs på min arbetsplats Instämmer 
helt 

 

Instämmer 
delvis 

Vet ej Instämmer 
inte 

Instämmer 
inte alls 

Jag känner mig motiverad att gå till arbetet Instämmer 
helt 

 

Instämmer 
delvis 

Vet ej Instämmer 
inte 

Instämmer 
inte alls 

Jag känner mig trygg med min anställning (är ej 
orolig att förlora mitt arbete) 

Instämmer 
helt 

 

Instämmer 
delvis 

Vet ej Instämmer 
inte 

Instämmer 
inte alls 

Jag har god kunskap om Clas Ohlsons värderingar Instämmer 
helt 

 

Instämmer 
delvis 

Vet ej Instämmer 
inte 

Instämmer 
inte alls 

Jag anser att Clas Ohlsons värderingar  
stämmer överens med mina värderingar 

Instämmer 
helt 

 

Instämmer 
delvis 

Vet ej Instämmer 
inte 

Instämmer 
inte alls 

Jag anser att min närmsta chef vet vad  
jag behöver för att motiveras på min arbetsplats 

Instämmer 
helt 

 

Instämmer 
delvis 

Vet ej Instämmer 
inte 

Instämmer 
inte alls 

Jag upplever att min närmsta chef bidrar till att jag  
motiveras på min arbetsplats 

Instämmer 
helt 

 

Instämmer 
delvis 

Vet ej Instämmer 
inte 

Instämmer 
inte alls 

 

Vänligen kryssa i ETT (1) svarsalternativ: 

 

Har du haft minst ett medarbetarsamtal med din närmsta chef det senaste året? 

Ja Nej Minns ej Vet ej 

 

Om Ja på tidigare fråga, har du och din närmaste chef följt upp ditt tidigare medarbetarsam-
tal? 

Ja Nej Minns ej Vet ej 
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Vänligen kryssa i det alternativ som passar bäst utifrån din egen åsikt. 
Vänligen kryssa i ETT (1) alternativ per påstående. 

 Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Vet ej Instämmer 
inte 

Instämmer 
inte alls 

 

Jag anser att jag har tillräckliga förutsättningar för 
att själv styra över mina arbetsuppgifter 

Instämmer 
helt 

 

Instämmer 
delvis 

Vet ej Instämmer 
inte 

Instämmer 
inte alls 

Jag anser att jag har den kunskap som krävs för att 
utföra mina arbetsuppgifter 

Instämmer 
helt 

 

Instämmer 
delvis 

Vet ej Instämmer 
inte 

Instämmer 
inte alls 

Jag anser att jag har ett tillräckligt antal varierande 
arbetsuppgifter 

Instämmer 
helt 

 

Instämmer 
delvis 

Vet ej Instämmer 
inte 

Instämmer 
inte alls 

Jag anser att jag ges möjlighet att använda mina 
kunskaper i mitt dagliga arbete 

Instämmer 
helt 

 

Instämmer 
delvis 

Vet ej Instämmer 
inte 

Instämmer 
inte alls 

Jag anser att jag ges möjlighet att utveckla mina 
kunskaper 

Instämmer 
helt 

 

Instämmer 
delvis 

Vet ej Instämmer 
inte 

Instämmer 
inte alls 

Jag anser att jag vet vad som krävs av mig på min 
arbetsplats  

Instämmer 
helt 

 

Instämmer 
delvis 

Vet ej Instämmer 
inte 

Instämmer 
inte alls 

Jag anser att min närmsta chef ställer rimliga krav 
på mig som anställd	

Instämmer 
helt 

 

Instämmer 
delvis 

Vet ej Instämmer 
inte 

Instämmer 
inte alls 

Jag anser att jag får tillräckligt med feed-back för 
mina arbetsprestationer av min närmsta chef  

Instämmer 
helt 

 

Instämmer 
delvis 

Vet ej Instämmer 
inte 

Instämmer 
inte alls 

Jag känner mig uppskattad på mitt arbete av min 
närmsta chef 

Instämmer 
helt 

 

Instämmer 
delvis 

Vet ej Instämmer 
inte 

Instämmer 
inte alls 

Jag känner mig uppskattad på mitt arbete av mina 
kollegor 

Instämmer 
helt 

 

Instämmer 
delvis 

Vet ej Instämmer 
inte 

Instämmer 
inte alls 

Jag anser att möjligheten till prestationsbaserad 
lön motiverar mig i mitt arbete   

Instämmer 
helt 

 

Instämmer 
delvis 

Vet ej Instämmer 
inte 

Instämmer 
inte alls 

Arbetsmiljön i butiken bidrar till att jag känner 
mig säker (säkerhet gällande hot/skador) 

Instämmer 
helt 

 

Instämmer 
delvis 

Vet ej Instämmer 
inte 

Instämmer 
inte alls 

Jag anser att jag bli rättvist behandlad av min 
närmsta chef i förhållande till mina kollegor 

Instämmer 
helt 

 

Instämmer 
delvis 

Vet ej Instämmer 
inte 

Instämmer 
inte alls 

Jag anser att vi arbetar som ett team i butiken där 
jag arbetar 
 

Instämmer 
helt 

 

Instämmer 
delvis 

Vet ej Instämmer 
inte 

Instämmer 
inte alls 
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Vänligen kryssa i ETT (1) svarsalternativ: 

 

Min chef anordnar gemensamma aktiviteter utanför arbetstid (t ex julfest, kick-off, after-
work) 

Ofta Ibland Sällan Aldrig Vet ej 

 

 

I framtiden ser jag mig själv arbeta i den butik där jag är anställd idag 

Ja Nej Vet ej 

 

 

I framtiden ser jag mig själv arbeta inom Clas Ohlson 

Ja Nej Vet ej 

 

 

I framtiden ser jag mig själv fortsätta arbeta inom detaljhandelsbranschen 

Ja Nej Vet ej 
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Vänligen kryssa i TRE (3) av dessa alternativ utifrån vad som motiverar dig mest i ditt 
arbete: 

 

Möjlighet att styra mina arbetsuppgifter   

Möjlighet att använda mina kunskaper 

Att det ställs rimliga krav på mig  

Varierande arbetsuppgifter  

Feed-back för mina prestationer 

Kontakten med mina arbetskamrater 

Tillgång till prestationsbaserad lön 

Fysisk säkerhet 

Att jag känner mig uppskattad 

Stödjande ledarskap 

Möjlighet att utvecklas inom företaget 

Att jag blir rättvist behandlad i förhållande till mina kollegor 

 

  

      

    

 

Tack för att du medverkade!  
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Bilaga 3 -  Intervjuguide HR-partner 

 

Personalomsättning 

• Vad tror du att er låga personalomsättning beror på? 
• Hur ser era strategier ut kring personalomsättning? 
• Vilken grad av personalomsättning anser du är rimligt för företaget? 
• Jämför ni er personalomsättning med andra företag? 
• Anser du att personalomsättning är ett problem i företaget? 
• Anser du att det finns något positivt med personalomsättning? 
• Hur arbetar ni med de butiker som inte uppnår era krav på personalomsättning?  
• Hur går era rekryteringsprocesser till? 

 

Motivation     

• Vill du berätta lite om Clas Ohlson-andan? 
• Hur ser era strategier ut gällande motivation av anställda?  
• Hur kan era anställda utvecklas inom Clas Ohlson?  
• Vad gör ni för att vara en attraktiv arbetsgivare inom detaljhandelsbranschen? 
• Vilka krav ställer ni på era anställda? 
• Vilka krav ställer ni på butikscheferna gällande motivation till personalen? 
• Hur sätts lönen för anställda? 
 
 
Övrigt 
 
• Har du upplevt att de skett några förändringar inom företaget de senaste åren inom perso-

nalomsättningen eller anställdas motivation? 
• Har du något mer att tillägga? 
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Bilaga 4 - Intervjuguide butikschefer 

 
• Hur länge du har jobbat inom Clas Ohlson och hur länge du har varit butikschef? 
• Hur många anställda har du i din butik? 

 

Personalomsättning 

 
• Ni har generellt låg personalomsättning på Clas Ohlson, varför tror du att det är så? 
• Anser du att personalomsättningen är ett problem för er? 
• Skulle du säga att det finns något positivt med personalomsättning? 
• Vad tänker du på när du rekryterar? Har du standardiserade rekryteringar? 

 

Motivation 

• Skulle du säga att dina anställda ges möjlighet att till viss del bestämma över sina arbets-
uppgifter?  

• Hur arbetar ni med variation av arbetsuppgifter? 
• Hur gör du för att se till att anställda har den information som behövs för att utföra sitt 

arbete?  
• Hur säkerställer du att dina anställdas kunskaper är tillräckliga för att utföra sitt arbete? 
• Hur ges de anställda möjlighet att utvecklas inom organisationen? 
• Uppmuntrar du dina anställda att genomföra utbildningar via ert utbildningsprogram? 
• Skulle du säga att du uppmuntrar dina anställda att använda sina tidigare kunskaper? 
• Vilka krav ställer du på dina anställda?  
• Anser du att ni arbetar som ett team i butiken?  
• Hur visar du uppskattning gentemot dina anställda? 
• Anordnar du några aktiviteter utanför arbetet? 
• Ger du feed-back till dina anställda utifrån deras arbetsprestationer? Om ja, hur? 
• Anser du att du vet vad dina anställda behöver för att motiveras? Hur tar du reda på detta? 
• När ges medarbetarsamtal? Hur ofta sker dessa? Hur följs detta upp? 
• Anser du att du bidrar till att motivera dina anställda? 
• Motiverar du dina anställda genom att kommunicera information gällande er prestationsba-

serad lön? 
• Skulle du säga att dina anställda bli rättvist behandlade i jämförelse med varandra? 
• Hur arbetar ni för att säkra arbetsmiljön i butiken?  
• Hur arbetar du med företagets värdeord? 
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Bilaga 5 - Operationalisering av enkätfrågor  

Enkätfrågorna formulerades till största del utifrån Warrs vitaminmodell (2007)  

men även utifrån andra delar av studiens teoretiska referensram.  

 

 

Referens från studiens 
teoretiskta ramverk 

Del av teoretiskt 
ramverk Frågeställning/påstående 

Warr (2007) Begriplig arbetsmiljö Jag känner mig trygg med min anställning (är ej orolig att förlora mitt 
arbete) 

Balakrishnan och 
Vijayalakshmi (2014) 
Kaufmann och 
Kaufmann (2005)  

Kultur och  
värderingar 

Jag har god kunskap om Clas Ohlsons värderingar 

Jag anser att Clas Ohlsons värderingar stämmer överens med mina värde-
ringar 

Warr (2007) 
 Stödjande ledarskap 

Jag anser att min närmsta chef vet vad jag behöver för att motiveras på 
min arbetsplats 
Jag upplever att min närmsta chef bidrar till att jag motiveras på min 
arbetsplats 

Dyhre och Parment 
(2013) 

Personliga utveckl-
ingsplaner och  
karriärutveckling 

Har du haft minst ett medarbetarsamtal med din närmsta chef det sen-
aste året? 
Om Ja på tidigare fråga, har du och din närmaste chef följt upp ditt tidi-
gare medarbetarsamtal? 

Warr (2007) Möjlighet till kontroll Jag anser att jag har tillräckliga förutsättningar för att själv styra över 
mina arbetsuppgifter 

Warr (2007) Begriplig arbetsmiljö Jag anser att jag har den kunskap som krävs för att utföra mina arbets-
uppgifter 

Warr (2007) Variation Jag anser att jag har ett tillräckligt antal varierande arbetsuppgifter 

Warr (2007) Möjlighet att använda  
sina kunskaper 

Jag anser att jag ges möjlighet att använda mina kunskaper i mitt dagliga 
arbete 

Warr (2007) Karriär 

Jag anser att jag ges möjlighet att utveckla mina kunskaper Dyhre och Parment 
(2013) 

Personliga utveckl-
ingsplaner och karriär-
utveckling 

Warr (2007) 
Begriplig arbetsmiljö, 
externt genererande 
krav 

Jag anser att jag vet vad som krävs av mig på min arbetsplats 

Jag anser att min närmsta chef ställer rimliga krav på mig som anställd   

Warr (2007) Begriplig arbetsmiljö  Jag anser att jag får tillräckligt med feedback för mina arbetsprestationer 
av min närmsta chef  

Warr (2007) Värderad social  
position 

Jag känner mig uppskattad på mitt arbete av min närmsta chef 

Jag känner mig uppskattad på mitt arbete av mina kollegor 

Warr (2007) Tillgång till pengar  Jag anser att möjligheten till prestationsbaserad lön motiverar mig i mitt 
arbete   

Warr (2007) Fysisk säkerhet Arbetsmiljön i butiken bidrar till att jag känner mig säker (säkerhet gäl-
lande hot/skador) 

Warr (2007) 
  

Rättvisa i förhållande  
till andra 

Jag anser att jag bli rättvist behandlad av min närmsta chef i förhållande 
till mina kollegor 

Warr (2007) Kontakt med andra  Jag anser att vi arbetar som ett team i butiken där jag arbetar 

Warr (2007) 
Kontakt med andra, 
värderad social posit-
ion 

Min chef anordnar gemensamma aktiviteter utanför arbetstid (t ex jul-
fest, kick-off, after-work) 

Warr (2007) Samtliga 12 miljöfak-
torer/vitaminer Kryssa i tre alternativ utifrån vad som motiverar dig mest i ditt arbete 


