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Sammanfattning 
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Syfte: Syftet med vårt arbete är att bidra till kunskapen om kundkontaktens inverkan på 
frontlinjepersonalens dagliga arbete. Detta görs genom att undersöka hur frontlinjepersonal, 
som har en stor andel kundkontakt i sitt arbete, upplever att kundkontakten bidrar till motivation 
i arbetet. 

Metod: Uppsatsen valdes att genomföras med en kvalitativ metod där det empiriska materialet 
insamlades genom en digital enkät och distribuerades till frontlinjepersonal inom 
dagligvaruhandeln. Den digitala enkäten innehöll öppna frågor vilket möjliggör en djupare 
insamling av empiri som ger respondenten möjlighet att utveckla sina svar.  

Resultat: Uppsatsen visar att frontlinjepersonalens arbetsmotivation påverkas av 
kundkontakten, både i en positiv och en negativ riktning.  Kundkontakten kan påverka 
dagligvaruhandelns frontlinjepersonals arbetsmotivation på flera sätt i flera riktningar genom 
att påverka bland annat trygghetskänslan, den sociala kontakten, förmågan att utföra bra 
kundservice samt den personliga utvecklingen. 
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Abstract 

Title: Frontline employees experience about customer contact 

Authors: Tina Häppick Biancofiore, Sofie Franzén and Glen Karsberg 

Supervisor: Anders Wrenne  

Department: School of Management, Blekinge Institute of Technology  

Course: Bachelor’s thesis in Business Administration, 15 credits  

 

Purpose: The purpose of our work is to contribute to the knowledge about the impact of 
customer contact on the frontline employees’ daily work condition. This is done by 
investigating how frontline employees, who have a large share of customer contact in their 
work, experience that the customer contact contributes to motivation at work. 

Method: The essay was chosen to be conducted using a qualitative method where the empirical 
material was collected through a digital survey distributed to frontline employees within fast 
moving consumer goods business. The digital survey included open questions, allowing for a 
deeper gathering of empirical data that allows respondents to develop their answers. 

Results: The essay shows that the frontline employees work motivation is influenced by the 
customer contact, both in a positive and a negative direction. The customer contact can thus 
influence the frontline employees’ work motivation in several ways and in several directions 
by influencing amongst others the sense of security, social contact, the ability to perform good 
customer service and personal development. 
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1. Inledning 

 
Vi kommer i det inledande kapitlet att ge läsaren en introduktion till uppsatsen och bakgrunden 
kring ämnet. Vi kommer att framföra en problemdiskussion som leder fram till frågeställningen 
och syftet. 

 
Servicepersonal är servicebranschens kärna och de som möjliggör ett gott kundbemötande 
(Gwinnier, Bitner, Brown & Kumar 2005, s. 144). Denna typ av personal är inom detaljhandeln 
vad vi i denna uppsats väljer att kalla frontlinjepersonal och är de som har direktkontakt med 
kunderna. Direktkontakten som denna personal har med kunderna möjliggör att förbättra 
kundservicen (Coelho, Augusto & Lages 2011, s. 40). En god kundservice gynnas av motiverad 
frontlinjepersonal som ökar kvaliteten på kundservicen (Kao & Chen 2016, s. 1856).  

Livsmedelshandeln är en servicebransch inom detaljhandeln som de senaste tio åren genomgått 
en snabb teknisk utveckling. Denna utveckling avser såväl e-handel som digitalisering i de 
befintliga butikerna såsom självbetjäning genom exempelvis snabbkassor och självscanning 
(Rämme 2010, ss. 34–90). Detta innebär att kunderna själva scannar och betalar sina varor 
vilket förändrar frontlinjepersonalens kontakt med kunderna jämfört med den kontakt som 
uppstår vid betjäning vid en traditionell kassa (Inman & Nikolova 2017, s. 10). 

Syftet med den tekniska utvecklingen inom detaljhandeln är såväl att förenkla för kunderna som 
att rationalisera och därmed spara pengar (Rämme 2010, s. 58). Den nya tekniken innebär att 
företagen minskar ner på frontlinjepersonalens involverande och är ämnad att öka effektiviteten 
och produktiviteten inom företaget (Hilton, Hughes, Little, & Marandi 2013, s. 8). På detta sätt 
ger de tekniska utvecklingarna förutsättningar för ett förbättrat resultat, då detta kan öka 
intäkterna och samtidigt minska kostnaderna (Inman & Niklova 2017, s. 23). Tekniken ger 
handeln en möjlighet till en större kundkrets i och med en ökad effektivitet i handeln. Denna 
ökade effektivitet påverkar personalen till den utsträckningen att tidigare tjänster rationaliseras 
bort, i och med ett lägre behov av kassapersonal idag då konsumenterna själva kan betala i 
snabbkassor (Rämme 2010, s. 90). Självscanningstekniken möjliggör inte bara ökade intäkter 
utan även ett minskat personalbehov (Hilton et al. 2013, s. 8). Dessa frigjorda resurser kan av 
ledningen nyttjas till annat inom verksamheten. Personalens kontakt med kunderna förflyttas 
således från platser som kassa till golvet, där en annan typ av kontakt med kunderna kan ske 
(Rämme 2010, s. 90; Hilton et al. 2013, s. 7). Denna tekniska utveckling har således medfört 
en förändrad kundkontakt som snarare innebär att hjälpa till och lösa problem som uppstår vid 
självbetjäningsverktygen då kunderna i övrigt utför det traditionella jobbet som personalen 
annars står för (Hilton et al. 2013, s. 8).  

Den digitala utvecklingen inom detaljhandeln påverkar alltså hur personalen utför sitt arbete 
(McWilliams, Anitsal & Anitsal 2016, s. 83). Kundkontakt som förr etablerades mellan 
frontlinjepersonal och kund ersätts mer och mer med självbetjäningsverktyg (Rämme 2010, s. 
90). De förändrade förutsättningarna för frontlinjepersonalens kundbemötande kan alltså ställa 
andra krav på personalen och förändra dess kontakt med kunder. 
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1. 1. Problemdiskussion 

Den snabba utvecklingen inom detaljhandeln innebär digitalisering som kan föranleda såväl 
bortrationalisering av personal som förändrade arbetsuppgifter för frontlinjepersonalen. Detta 
syftar till att möjliggöra en ytterligare förbättrad service då butikens resurser kan omlokaliseras 
till övriga platser i butiksmiljön (Rämme 2010, ss. 66–67).  

En kundrelation skapas genom interaktion mellan berörda parter (Åkesson, Edwardsson & 
Tronvoll 2014, s. 686). Forskning kring kundnöjdhet visar på att kunden kan uppleva 
kundservicen både bättre och sämre i och med denna tekniska utveckling. Aspekten att spara 
tid ger en bättre upplevd kundservice men frånvaron av personalkontakt uppfattas som negativt 
i detta avseende (Åkesson, Edwardsson & Tronvoll 2014, ss. 687 – 692). Frontlinjepersonal 
som är utbildade i att hjälpa kunderna att lösa problem vid självscanning i butik främjar en god 
kundupplevelse vid användandet av den nya teknologin (Elliott, Hall & Meng 2013, s. 140). På 
vilket sätt den närvarande personalen interagerar med kunderna bidrar också till kundens 
upplevelse då kunden inte gärna vill uppleva en känsla av övervakning (Åkesson, Edwardsson 
& Tronvoll 2014, s. 693).  

En förändrad trend i kundbehov har identifierats. Kunderna kräver nu för tiden ett annat slags 
bemötande inom handeln, där att bemötas som individer är en framstående aspekt (Gwinnier et 
al. 2005, s. 144). Frontlinjepersonals kundkontakt är också viktig för företagets utveckling då 
denna kontakt ger en insikt i kundens behov och utgör en länk mellan kunden och ledningen, 
vilket har visats uppskattas och anses värdefullt av ledningen (Karlsson & Skålén 2015, s. 
1354). Sammantaget tyder samverkan mellan kunder och personal vara av vikt för såväl 
kundens upplevelse som för företagets utveckling. Påverkan av frontlinjepersonals kundrelation 
i och med den tekniska utvecklingen som sker inom detaljhandeln kan därmed tänkas påverka 
deras upplevelse av arbetets innehåll och med det deras arbetsmotivation. Personal som förut 
satt i kassan kan i och med den tekniska utvecklingen nu få andra arbetsuppgifter som möjligen 
påverkar arbetsmotivationen annorlunda.  

En verksamhets finansiella resultat påverkas via kundnöjdhet av hur nöjd dess personal är (Chi 
& Gursoy 2009, s. 251). En god kundnöjdhet bidrar till en starkare lojalitet bland kunderna 
(Chandrashekaran, Rotte, Tax & Grewal 2007, s. 160) och en god kundlojalitet är en grund för 
ett framgångsrikt företag (Naomi 2015, s. 19). Kundernas bemötande kan påverka 
frontlinjepersonalens känslor (Ford & Bowen 2008, s. 232). Tillfredsställda medarbetare leder 
till tillfredsställda kunder vilket resulterar i ett gynnsamt förhållande för hela verksamheten 
(Ahmed & Rafiq 2003, s. 1180). I och med detta är kundservice av stor vikt för verksamhetens 
framgång och tillväxt. Utvecklingen som sker i detaljhandeln är skapad i syfte att öka 
kundservice men kan således, även om moderniseringen förbättrar, även försämra kundservicen 
då utvecklingen bland annat skulle kunna bidra till en minskad motivation bland 
frontlinjepersonalen samt minskade tillfällen till kundbemötande. Självbetjäningstekniken kan 
utgöra en oroskälla bland frontlinjepersonal på grund av en oro för förlorad kundkontakt och 
därmed en sämre möjlighet att utföra god kundservice (Sigwald 2016, s. 468).   

Det efterfrågas mer forskning på hur aktörer inom företag arbetar för att skapa värde i olika 
servicesammanhang (Åkesson, Edwardsson & Tronvoll 2014, s. 694). Hur frontlinjepersonal 
motiveras i en bransch som mer och mer rationaliserar bort just kundkontakten är därför av 
intresse att undersöka, då personalens agerande är av stor vikt för kundernas nöjsamhet och i 
slutändan verksamhetens framgång (Chandrashekaran et al. 2007, s. 160; Naomi 2015, s. 19).  
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Motivation har också visat sig påverka engagemanget och viljan att stanna kvar inom företaget 
(Karapete & Uludag 2007, s. 662) varför kunskap kring personals motivation är av intresse för 
företagande. 

En människas motivation är komplex och svår att i detalj kartlägga och förstå men att försöka 
fånga vad som påverkar motivationen bland personalen är viktigt för verksamhetens framgång 
(Amabile 1993, s. 198). Personalens motivation till att utföra sitt arbete grundar sig i olika saker 
i omgivningen, varför viljan att utföra arbetet skiljer sig från person till person (ibid.).  

Då detaljhandeln de senaste åren har utvecklats mycket sett till bland annat teknik (Svensson 
2016, s. 11) bör effekterna av detta undersökas. Forskning har undersökt hur kunderna påverkas 
av och uppfattar den nya tidens butiker med självbetjäningssystem (Åkesson, Edwardsson, 
Tronvoll 2014) men brister i att undersöka hur personalen påverkas av detta. Då 
självbetjäningstekniken föranleder en minskad kundkontakt ämnar denna uppsats undersöka 
hur frontlinjepersonal upplever att just kundkontakten bidrar till arbetsmotivation. På detta sätt 
bidrar denna undersökning till en insikt i de moderna arbetsvillkoren i och med den tekniska 
utvecklingen och hur detta kan komma att bidra till personalens upplevelse på arbetet.  

1. 2. Frågeställning 

• Hur upplever frontlinjepersonal inom detaljhandeln att kundkontakten bidrar till 
arbetsmotivation? 

1. 3. Syfte 

Syftet med vårt arbete är att bidra till kunskapen om kundkontaktens inverkan på 
frontlinjepersonalens arbete. Detta görs genom att undersöka hur frontlinjepersonal, som har en 
stor andel kundkontakt i sitt arbete, upplever att kundkontakten bidrar till motivation i arbetet.  
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2. Metod 

  
Här kommer vi beskriva det valda tillvägagångssättet för att uppnå uppsatsens syfte. Vi 
beskriver hur vi har samlat in data och hur vi valt att presentera och analysera den. Vi kommer 
även att diskutera för- och nackdelar med valet av metod som vi har gjort samt motivera varför 
vi valt företaget vi undersökt. 

 

2. 1. Val av undersökningsmetod 

Uppsatsen har ett deduktivt arbetssätt och utgår därmed från redan existerande teorier. 
(Eriksson & Wiedersheim-Paul 2011, s. 83). Denna uppsats använder befintliga 
motivationsteorier som får ligga till grund för den insamlade empirin och sedan nyttjas för 
analys av empirin i analysen. Författarna insåg att detta arbetssätt innebar en risk då de 
existerande teorierna kan vilseleda och ge ett snedvridet resultat. Då undersökningen syftar till 
att identifiera aspekter i ett outforskat område underlättades ändå arbetet av denna metod. En 
medvetenhet och ambition avseende den möjligt påverkade objektiviteten har under såväl 
utförd undersökning som analys av empirin infunnits hos samtliga författare.  

För att besvara hur frontlinjepersonal inom detaljhandeln upplever att kundkontakten spelar in 
i arbetets motivation valdes en kvalitativ metod i form av en digital enkät innehållandes öppna 
frågor. Det vanligaste sättet i den kvalitativa metoden är dock att utföra intervjuer (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul 2011, s. 81). Valet av att inkludera enkäten i en kvalitativ metod, istället för 
intervjuer, redogörs för nedan. 

Då den befintliga forskningen och informationen brister i kundkontaktens inverkan på 
frontlinjepersonalens arbetsmotivation ansågs en kvalitativ metod vara mer värdefullt än en 
kvantitativ i syfte att hämta in så detaljerad information som möjligt och få en första inblick i 
frontlinjepersonalens olika uppfattningar kring frågan. En kvalitativ insamlingsmetod av 
information möjliggör inhämtande av bredare och mer nyanserad information och är mer öppet 
för förändringar jämfört med mer kvantitativa undersökningar (Eriksson & Wiedersheim-Paul 
2011, s. 87). Intervjuer ingår i kategoriseringen kvalitativ metod och de syftar på att gå in på 
djupet för att ge svaret som uppsatsen söker (Alvesson & Kärreman 2012, ss. 121–123). En 
kvantitativ metod är mer kostnadseffektivt samt enklare att sammanställa (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul 2011, ss. 100–101) och möjliggör även en större mängd insamlat material 
(Rienecker & Stray Jørgensen 2015, s. 193). Kvantitativ metod har också ett större fokus på 
statistiska data och kännetecknas mer av att frågorna i enkäten är stängda (Alvesson & 
Kärreman 2012, ss. 42–43). Men den kvalitativa metoden ger en möjlighet till inhämtande av 
information som annars riskerar att förbises, detta då respondenterna kan använda egna ord och 
presentera kompletterande information (Alvesson & Kärreman 2012, ss. 42–43). Med denna 
bakgrund valdes därför en kvalitativ metod för att möjliggöra fler vinklar och nyanser av 
frontlinjepersonalens uppfattning om kundkontaktens inverkan. Enkäten som ämnade 
undersöka författarnas frågeställning utgjorde en kvalitativ metod genom att inkludera öppna 
frågor i syfte att inhämta just bredare och mer nyanserad information. Detta eftersom författarna 
önskade fånga in personernas egna uppfattningar och inte begränsa respondenternas 
informationsutlämning. Öppna frågor i en intervju låter respondenterna med egna ord beskriva 
det som efterfrågas, detta rekommenderas då respondenterna har störst kunskap kring ämnet 
och då fritt kan uttrycka sig (Leech 2002, s. 667). På så sätt kan så mycket information som 
möjligt insamlas (ibid.).  



9 
 

 

Enkäten skapades således med intervjutekniken som förebild, där öppna frågor och utrymme 
för övriga kommentarer inkluderades. Muntliga intervjuer kan problematisera resultatet genom 
bristande enhetlighet vid intervjutillfället (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2011, s. 87) varför 
samtliga data har lika förutsättningar vid en enkät jämfört med en intervju och är lätt att 
återskapa. På detta sätt förbättrar enkätmetoden undersökningens reliabilitet.  

Att utföra enkätundersökningar medför dock en viss problematik då de kan färgas av såväl den 
som utformar undersökningen som respondenten (Andrews, Boyne & Walker 2011, s. 230). 
Hur frågorna är utformade kan således påverka resultatet. Även aspekter som respondentens 
humör och tillit till konfidentialiteten kan tänkas påverka resultatet från undersökningen. Ett 
missvisande resultat är därmed en risk vid användandet av kvalitativa undersökningsmetoder. 
Så många enkäter som möjligt distribuerades därför för att spä ut eventuella osäkerheter 
skapade av individuella avvikelser. Genom att på detta sätt utöka undersökningsgruppen 
möjliggjorde också metoden att inhämta olika individers uppfattning om en och samma 
företeelse. En djupare intervju med färre frontlinjepersonal hade möjliggjort ett större djup 
kring undersökta frågor men istället saknat effekten av fler personals uppfattning om 
kundkontaktens inverkan på arbetsmotivationen. Då författarna vid start inte hade någon 
uppfattning om spridningen i frontlinjepersonalens upplevelse ämnade ett större antal enkäter 
syfta till att fånga upp individuella variationer som hade missats vid en intervju av färre 
frontlinjepersonal. 

Vid en typisk kvalitativ undersökning såsom en intervju, är oftast urvalet lägre till antal än i 
vårt fall men vår ambition var att skapa en så bred grund som möjligt, men ändå bibehålla ett 
djup i frågorna. Datainsamling är en krävande process och kan medföra problematik avseende 
bristande empiri (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2011, s. 87). Genom att inkludera fler 
frontlinjepersonal med hjälp av enkät jämfört med exempelvis intervju motarbetades således 
problematiken kring bristande empiri. Gränsen mellan kvalitativ undersökning och kvantitativ 
kan då diskuteras men valet föll på denna metod för att försöka tillgodose ambitionsnivån på 
djupet i undersökningen. Det viktiga är att hitta en rimlig nivå och besvara frågeställningen, 
inte om det ska klassificeras som en klassiskt kvalitativ eller kvantitativ undersökning (Allwood 
2011, s. 1417). 

Undersökningsmetoden i denna uppsats avser alltså att spegla urvalsgruppens personliga 
uppfattningar. Om ämnet är känsligt riskerar denna metod att minska ärligheten i svaren 
(Eriksson & Wiedersheim-Paul 2011, ss. 99–100) varför tillförlitligheten från inhämtad empiri 
kan vara lägre vid en kvalitativ informationsinsamling jämfört med en kvantitativ (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul 2011, s. 87). Personerna erbjöds därför konfidentialitet i gällande 
undersökning i syfte att öka tillförlitligheten på svaren. Den digitala enkäten exkluderar det 
personliga mötet och syftar således till att öka ärligheten i respondenternas svar.  
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2. 2. Insamling av empiri 

Den digitala enkäten skapades som ett webb-formulär via Google Formulär i syfte att underlätta 
för såväl respondenter som författare. Sammanställningen av en digital enkät går fortare än 
manuell hantering av en enkät i pappersform då programmet för formulärhanteringen 
sammanställer informationen genom ett knapptryck istället för att författarna ska skriva in 
texten från besvarade enkäter manuellt. Den digitala versionen möjliggjorde också en snabbare 
distribuering av enkäten då den skickades via e-post med en länk till ansvariga i frågan om 
deltagande på respektive varuhus. På respektive varuhus blev sedan länken utskickad till 
frontlinjepersonal och deltagandet skedde på frivillig basis. Enkäten gick att besvara både på 
en dator och i mobilen genom den utskickade länken. Användandet av datorer och mobiler idag 
är vanligt och tolkades således underlätta för respondenterna och på så sätt locka fler att svara 
på enkäten. Enkäten skickades ut i juli 2017 och svaren samlades in under två veckor varefter 
de sammanställdes för analys. 

Enkäten innehöll totalt 19 frågor, inklusive generella frågor som exempelvis ålder och arbetstid. 
14 av frågorna, nummer 3 – 14 samt 16 och 18, syftade till att utgöra grund för analys av 
frontlinjepersonalens arbetsmotivation. De övriga frågorna undersökte bakgrund till 
respondenterna som till exempel ålder och anställningstid. Frågorna finns att hämta i Bilaga 1. 
Respondenterna tillfrågades också om de kunde tänka sig att besvara ytterligare frågor om 
författarna så önskade vid ett senare tillfälle. Det insamlade materialet var tillfredsställande 
redan efter den första enkäten och det ansågs därför inte att kompletterande information var av 
värde för att besvara den ställda frågeställningen. Även behovet av kompletterande intervjuer 
diskuterades men det ansågs inte möjliggöra djupare eller ge tydligare empiri.  

Sammanställning av enkäten under avsnittet empiri gjordes i en löpande text kompletterat med 
citat för att exemplifiera respondenternas svar.  

2. 3. Val av teori 

För att kunna analysera den insamlade empirin valdes teori ut från vetenskapliga artiklar. Utvald 
teori bör väljas utifrån tillämpbarhet och samlad vetenskaplig erfarenhet (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul 2011, s. 82). Med detta i åtanke undersöktes befintlig teori kring motivation 
ur ett objektivt synsätt och utgjorde grund för denna undersökning. Enkätfrågorna skapades i 
syfte att undersöka frontlinjepersonalens uppfattning om kundkontaktens inverkan på 
motivation utifrån den funna teorin kring motivation. 

Motivation i sig är ett komplext begrepp som är svårt att mäta (Amabile 1993, s. 198) och för 
att möjliggöra en analys av frontlinjepersonalens upplevda arbetsmotivation utifrån rådande 
teori skapades därför enkäten med den befintliga teorin som utgångspunkt.  

De vetenskapliga artiklarna har hämtats ifrån Blekinge Tekniska Högskolas databas 
Summon@BTH samt Google Scholar. Samtliga inkluderade artiklar är publicerade i 
vetenskapliga tidskrifter och bör således vara tillförlitliga källor. Hänvisning av använda källor 
i uppsatsen sker i löpande text enligt Harvardsystemet.  
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2. 4. Validitet och reliabilitet 

Validitet innebär att den insamlade empirin ska svara på den ställda frågeställningen (Eriksson 
& Wiedersheim-Paul 2011, ss. 60–61), vilket har beaktats vid insamling av information i denna 
undersökning. Detta gäller såväl teoretisk grund som inhämtad empiri. Frågorna i enkäten är 
anpassade i syfte att besvara frågeställningen och på så sätt uppnås validitet. Reliabiliteten är 
också väsentlig då empirin ska vara trovärdig (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2011, s. 61). 
Frågorna i undersökningen ska vara anpassade så att ett liknande resultat erhålls vid upprepande 
av en liknande studie (ibid.). För att uppnå denna reliabilitet har metoden inklusive använda 
frågor för enkäten redogjorts för i denna uppsats. Tillförlitligheten stärks av respondenternas 
utlovade konfidentialitet. För att undvika ifrågasättande av reliabiliteten har vetenskaplig teori 
refererats.  

2. 5. Val av företag 

I syfte att identifiera frontlinjepersonal att undersöka för att besvara uppsatsens frågeställning 
gjordes en efterforskning på internet kring olika butikskedjor. Valet att nyttja ett företag i 
livsmedelshandeln grundades på den frekventa kundkontakten och den väl utvecklade 
självbetjäningstekniken som bidrar till mångfacetterade kundmöten. Livsmedel utgör runt 13 
% av hushållens inköp (SCB, 2017) varför branschen speglar en stor andel av handeln och på 
så sätt kundkontakt. Denna efterforskning resulterade i valet av Maxi ICA Stormarknad då de 
tillhör den största kedjan inom livsmedelshandel, en gren inom detaljhandeln, i Sverige och har 
infört självbetjäningssystem. Detta var önskvärt utifrån ett analytiskt perspektiv då 
självbetjäningssystem ger en modern bild av frontlinjepersonalens relation till kundkontakt i 
arbetet. ICA hade år 2016 cirka 50 % av marknadsandelarna inom dagligvaruhandeln (Svensson 
2017) och representerar således majoriteten av livsmedelshandelns frontlinjepersonal. Maxi 
ICA Stormarknad är ICA:s största variant på varuhus inom ICA:s olika butikskoncept 
(Icagruppen 2017).  

Genom att söka efter ICA Maxi på Facebook och nyttja deras interna länkar till andra ICA 
Maxi-sidor skapades ett slumpmässigt urval av butiker som fick erbjudandet om att deltaga i 
studien. Då undersökningen gjordes under sommaren erhölls flertalet automatiska svar om 
semesterfrånvaro varför ytterligare butiker kontaktades efter tre dygn i syfte att öka möjligheten 
till att erhålla respondenter för undersökningen. Totalt resulterade detta i 38 kontaktade butiker 
varav fyra tackade ja och fyra tackade nej. Resterande butiker uteblev med svar alternativt 
svarade senare efter en vecka varför dessa exkluderades ur undersökningen. Enkäten skickades 
sedan ut till de medverkande butikerna och ansvarig butikskontakt skickade länken vidare till 
frontlinjepersonalen. Att inkludera ytterligare organisationer hade möjligen kunnat bidra med 
fler infallsvinklar och en möjligt bredare förståelse för hur kundkontakten inom butiker 
påverkar frontlinjepersonalens arbetsmotivation. Författarna hade inte anledning att tro att 
frontlinjepersonalens uppfattning om kundkontaktens bidrag till arbetsmotivation skulle skilja 
sig mellan olika butikskedjor eller företag. Att välja bort övriga butikskedjor var således ett 
aktivt val och författarna bedömde att frontlinjepersonal från ICA räckte som 
undersökningsgrupp för att besvara frågeställningen och uppfylla uppsatsens syfte. Då ICA-
koncernen är den största inom branschen ökar uppsatsen möjligheten till reliabilitet och 
användbarhet för vidare studier om arbetsmotivation. 

Fyra Maxi ICA Stormarknadsbutiker har inkluderats i undersökningen och sammanlagt 35 
personer. Dessa butiker och personer valde frivilligt att delta i undersökningen. Var i Sverige 
butikerna är lokaliserade har uteslutits i denna uppsats för att tillgodose respondenternas 
konfidentialitet. Respondenterna är de vi valt att kalla för frontlinjepersonal och har ett stort 
inslag kundkontakt i sitt dagliga arbete i butiken. 
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Genom att avgränsa undersökningen till en snäv population resurs-effektiviseras arbetet kring 
undersökningen (Körner & Wahlgren 2014, s. 34) och då det insamlade materialet tar lång tid 
att sammanställa (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2011, s. 85) möjliggjorde den relativt snäva 
undersökningsgruppen, sett till en koncern, en typ av butik och endast fyra butiker en större 
möjlighet till insamlandet av information.  

Utifrån författarnas befintliga resurser gjordes därför nämnda prioriteringar. Valet av just dessa 
butiker styrdes således av tillgänglighet på internet samt viljan att deltaga i undersökningen. 

Då uppsatsen syftar till att undersöka frontlinjepersonalens uppfattning av kundkontaktens 
betydelse för arbetsmotivation valdes enbart frontlinjepersonal ut som respondenter. Genom att 
endast undersöka denna arbetsgrupps uppfattning möjliggjordes en detaljerad insyn kring 
frågeställningen. Ett externt perspektiv, från kunder eller ledarskap, skulle kunna komplettera 
denna bild men då frågeställningen rör en subjektiv uppfattning som arbetsmotivation 
prioriterades denna subjektiva informationskälla.  

2. 6. Forskningsetik 

Vid första kontakten med företagen tydliggjordes uppsatsens syfte och deltagarnas bidrag 
varefter medgivande erhölls, detta i enlighet med forskningsetiska rekommendationer 
(Vetenskapsrådet 2002, ss. 7–9).  

Det rekommenderas också att erbjuda respondenterna konfidentialitet för att inte oberättigade 
personer ska få ta del av den levererade informationen (Vetenskapsrådet 2002, s. 12) varför 
samtliga respondenter i gällande undersökning erbjöds och accepterade detta. I syfte att fullfölja 
detta hanterades data och information på ett sådant sätt att ursprunget inte kan urskiljas, såsom 
det förordas (ibid.). Var företagen är lokaliserade nämns därför aldrig och detsamma gäller 
namnen på respondenterna.  

Informationen som samlas in får aldrig användas till något annat än till forskningen 
(Vetenskapsrådet 2002, s. 14). Respondenterna har fått förståelse för att insamlad empiri enbart 
kommer att användas för att svara på uppsatsens syfte samt att insamlad data enbart kommer 
att lagras under den tid det tar att arbeta med uppsatsen.  

2. 7. Övriga avgränsningar 

Det finns en rad teorier kring motivation, vad som motiverar en människa att prestera och hur 
olika aspekter påverkar människan i detta område. Följt av granskning av vetenskapliga artiklar 
resulterar denna uppsats i att nyttja tre vanligt nyttjade teorier för analys av frontlinjepersonals 
arbetsmotivation. Antalet tre teorier ansågs vara en rimlig nivå som rymdes inom en 
kandidatuppsats. Dessa tre teorier betraktades ge ett tillräckligt bedömningsspektrum för att 
analysera frontlinjepersonalens upplevda arbetsmotivation ur olika teoretiska perspektiv. 
Uppsatsen avgränsar sig till Sverige som geografisk utgångspunkt av flertalet anledningar, en 
av dessa är möjligheten att tidsmässigt hinna samla in empiriskt material men även hålla nere 
uppsatsens storlek. Författarnas förkunskaper och insyn i den svenska handelskulturen och 
utvecklingen som fortlöpt utgjorde också en orsak till denna geografiska avgränsning. 
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3. Teori 

 
Här kommer relevant teori att presenteras som senare i uppsatsen nyttjas vid analys av 
inhämtad empiri. Tre väletablerade motivationsteorier har valts ut för att möjliggöra analys av 
frontlinjepersonalens uppfattning kring kundkontaktens inverkan på arbetsmotivation.   

 

3. 1. Motivation  

Det finns flertalet teorier och modeller kring motivation, vad som föranleder människor att 
prestera och på vilka grunder. Nedan redogörs för tre motivationsteorier som ämnar utgöra 
grund för analys av inhämtad empiri. 

3.1.1. Abraham Maslows teori 

Enligt Maslows motivationsteori strävar människan efter att tillgodose sina psykologiska och 
fysiologiska behov (Stum 2001, s. 5). Maslow presenterade sitt första utkast kring denna teori 
redan 1943 men under 50-talet omarbetades den och liknar den som är förknippad med Maslows 
behovsteori idag (Stum 2001, s. 5). Teorin grundas på fem steg som ofta illustreras som en 
pyramid (Stum 2001, s. 5; Maslow 2000 se Benson & Dundis 2003, s. 316). 

Maslows teori kan användas för att förstå arbetsmotivation inom företag (Maslow 2000 se 
Benson & Dundis 2003, s. 316). Den skapar en förståelse kring vad personalen har för behov 
för att motiveras på arbetet och klargör vad som bidrar till motivation (ibid.). De mänskliga 
beteendena blir förstådda genom att följa behovspyramiden och bidrar till en förståelse för 
personalens motivation och hur denna kan påverkas (Maslow 2000 se Benson & Dundis 2003, 
s. 317).  

Då ett behov tillgodoses drivs människan mot nästa steg i behovspyramiden. En önskan som är 
tillfredsställd är alltså inte längre en önskan, varför tillfredsställelse av ett behov av det önskade 
försvinner (Maslow 1943, s. 375). Det kan även vara flera behov som är väckta samtidigt och 
då sker det en inbördes prioritering där det mest grundläggande segrar (Stum 2001, s. 6). De 
fem steg som inkluderas i Maslows behovspyramid illustreras i Figur 1 nedan. 

 
Figur 1.  Maslows behovspyramid anpassad till organisationer, illustrerad av författarna 

  

5. Själv-
förverkligande

4. Uppskattningsbehov

3. Sociala behov social 
anpassning

2. Trygghetsbehov  fysisk och psykisk 
säkerhet

1. Lön grundläggande behov
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3.1.1.1. Steg ett – Grundläggande behov 

Maslow första behovssteg syftar till grundläggande fysiologiska behov såsom exempelvis mat 
(Maslow 1943, s. 374). När dessa behov inte är tillfredsställda har människan generellt sett 
första prioritet att överleva. Djupare aspekter som påverkar det mentala tillståndet, exempelvis 
kärlek och respekt skjuts åt sidan tills dessa grundläggande behov som skapar överlevnad, 
exempelvis hunger, är fyllda (ibid.). 

Den första nivån sett till Maslows behovspyramid tolkat på företagsnivå innefattar lönen och 
om den är uppfylld behöver inte personalen engagera sig i detta (Maslow 2000 se Benson & 
Dundis 2003, s. 317). Även de grundläggande behoven som finns med i den ursprungliga 
modellen måste i detta steg uppfyllas (ibid.) vilka Maslow beskriver i grundmodellen inkluderar 
skydd, mat och vatten (Maslow 2000 se Benson & Dundis 2003, s. 316). Detta steg inkluderar 
alltså de grundläggande behoven som en människa behöver för att överleva och det är ett krav 
att dessa behov är uppfyllda så människan kan klättra upp på nästa trappsteg (ibid.).  

3.1.1.2. Steg två – Trygghetsbehov 

När dessa grundläggande fysiologiska behov är tillfredsställda strävar människan efter mer 
psykologisk tillfredsställelse (Maslow 1943, s. 375). Detta steg inkluderar människans behov 
av säkerhet (Maslow 1943, s. 376). Steg nummer två inkluderar, på arbetsplatsnivå, att 
personalen ska känna en säkerhet på sitt arbete, både psykisk och fysisk (Maslow 2000 se 
Benson & Dundis 2003, s. 317). Människan försöker enligt grundmodellen söka säkerhet och 
stabilitet i syfte att skapa en trygghet (Maslow 1943, s. 379). 

Huruvida de grundläggande behoven skiljer sig från trygghetsbehoven kan diskuteras. En 
individ i fara kan upplevas leva endast med säkerhet som mål (Maslow 1943, s. 176) varför de 
grundläggande behoven kan ses flyta ihop med efterföljande steg avseende säkerhet. 

3.1.1.3. Steg tre – Sociala behov 

När människan anser att trygghetsbehovet är uppfyllt kommer hen vidare till det tredje steget i 
pyramiden som handlar om kärlek (Maslow 1943, s. 380). Detta sociala behov inkluderar att ge 
och känna kärlek, tillit och affektion (Maslow 1943, s. 380). Dessa områden varierar då alla 
människor är olika vilket betyder att de individuella behoven alltid är olika och det krävs olika 
mycket för att skapa en tillfredställelse (ibid.).  

På arbetsplatsen ses den tredje nivån i Maslows behovspyramid syfta till människans strävan 
efter social tillhörighet (Maslow 2000 se Benson & Dundis 2003, s. 317). Detta inkluderar goda 
relationer med kollegor och att hitta sin plats i såväl formella som informella grupper, vilket 
möjliggör ett självförtroende hos personalen (ibid.). Personalens individuella erfarenhet och 
självförtroende möjliggör en förbättrad produktivitet och förtrolighet i organisationens 
arbetsmiljö (Maslow 2000 se Benson & Dundis 2003, s. 317). Detta förbättrar i sin tur 
möjligheterna för den individuella personalen att förbättras och en positiv spiral bildas (Maslow 
2000 se Benson & Dundis 2003, s. 317). På detta sätt ingår behovet av kunskap och erfarenhet 
i den sociala kontexten (ibid.).  
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3.1.1.4. Steg fyra – Uppskattningsbehov 

Steget efter behovet av kärlek och social kontakt, det fjärde steget, avser självförtroende. 
Människan har ett behov av en stabil hög värdering av såväl den egna upplevda som den externt 
uppfattade bilden av sig själv (Maslow 1943.s. 381). När en människas självkänsla är 
tillfredsställd upplever individen självsäkerhet, värdighet, styrka, kompetens, tillräcklighet och 
att hen bidrar med nytta i sin omgivning (Maslow 1943, s. 382). Detta behovssteg inkluderar 
självförtroendet (Maslow 2000 se Benson & Dundis 2003, s. 316). 

3.1.1.5. Steg fem – Självförverkligande 

Det slutgiltiga steget i Maslows behovspyramid avser självförverkligande. Här avses att en 
människa borde göra vad hen har möjlighet att göra, det vill säga att individer strävar efter att 
fullgöra sin möjliga potential (Maslow 1943, s. 382). 

3.1.2. Frederick Herzbergs tvåfaktorsteori 

Den amerikanska psykologen Frederick Herzberg grundade 1959 utifrån flertalet studier om 
motivation i arbetet en motivationsteori som kallas tvåfaktorsteorin, samma teori kallas även 
motivation-hygienteorin (Herzberg et al. 1993, s. 14). Fortsättningsvis har vi valt att hålla oss 
till benämningen tvåfaktorsteorin i denna uppsats. Tvåfaktorsteorin består av två grupper 
faktorer som verkar motiverande för prestation: hygienfaktorer och motivationsfaktorer 
(Herzberg et al. 1993, s. 14). Studierna bakom teorin undersökte vad som motiverar människan 
till att arbeta (Herzberg et al. 1993, s. 13) och mynnade ut i dessa två grupperingar (ibid.). 
Hygienfaktorer går även under namnet underhållsfaktorer (Herzberg et al. 1993, s. 16).  

Hygienfaktorer beskriver Herzberg som grundläggande behov vilka bör vara uppfyllda för att 
den anställde ska ha möjligheten att trivas och kunna verka på sin arbetsplats (Herzberg 1974, 
s. 18). Brister hygienfaktorerna verkar de motivationssänkande för personalen och kan då 
orsaka missnöje (Herzberg 1974, s. 18). Det som är centralt enligt Herzberg är att även om 
hygienfaktorerna är uppfyllda till fullo kommer de inte att verka motiverande, men det skapar 
en miljö där motivationsfaktorerna har en god chans att verka positivt (ibid.).  

Motivationsfaktorer å andra sidan är sådant som stärker en människas motivation och vilja att 
göra en bra arbetsinsats (Herzberg 1974, s.18). Exempel på sådant är uppskattning från chefen, 
förtroende, eget ansvar, möjlighet att utvecklas inom organisationen och engagerande 
arbetsuppgifter (ibid.).  

Hygienfaktorer respektive motivationsfaktorer exemplifieras enligt Herzberg i Figur 2. 
Hygienfaktorer är alltså olika sorters yttre påverkan av den anställde medan motivationsfaktorer 
är sådant som stärker en människas motivation till att prestera väl på arbetet (Herzberg 1974, s. 
18). 
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Figur 2. Exempel på hygien- respektive motivationsfaktorer utifrån Herzberg 1974, s. 18 

Motsatsförhållandet till att vara omotiverad är inte att vara motiverad, snarare är motsatsen till 
att vara omotiverad en neutral attityd där faktorer som bidrar till missnöje och icke-motivation 
saknas (Herzberg 1974, s. 18).  Enkelt beskrivet så neutraliseras inte missnöje av motiverande 
faktorer, de neutraliseras av att tas bort eller åtgärdas. 

Figur 3 nedan illustrerar hur motivationsfaktorerna kan påverka positivt, hygienfaktorerna 
påverkar oberoende av motivationsfaktorerna. 

 

 
 

Figur 3. Egen tolkning grundstatus opåverkad personal, linjen mellan pilarna symboliserar en helt neutral människa som är i 
helt opåverkat tillstånd 

Ett av de viktiga argumenten med Herzbergs teori är att den ifrågasatte sambandet mellan lön 
och motivation, enligt Herzberg är det snarare motivationsfaktorerna än hygienfaktorn lön som 
ger den långsiktiga trivseln och sann inre motivation (Herzberg 1959 se Bassett-Jones & Lloyd 
2005, s. 932). 

Herzbergs teori avser, liksom Maslow, att en viss grund är nödvändig för att djupare faktorer 
ska motivera då bristande hygienfaktorer bidrar till missnöje hos personal (Herzberg 1974, s. 
18). Hygienfaktorerna måste alltså, liksom Maslows grundläggande behov, vara uppfyllda till 
en viss nivå för att motivationsfaktorerna sedan ska kunna inverka. I arbetslivet skulle detta 
kunna exemplifieras genom att en viss lön (hygienfaktor) krävs för att undanhålla missnöje 
bland medarbetare som sedan kan motiveras att prestera bättre med hjälp av motivationsfaktorer 
såsom exempelvis uppskattning eller ansvar. 

Herzberg lyfter också skillnaden på olika grader av nöjsamhet. En anställd som upplever en låg 
grad nöjsamhet upplever inte nödvändigtvis missnöjsamhet (Herzberg 1974, s. 18). Det samma 
gäller åt andra hållet då personal med låg grad av missnöjsamhet inte nödvändigtvis känner sig 
nöjd på arbetet (ibid.). 

Hygienfaktorer
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• Administrationsmetoder
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• Arbetsmijö

• Lön
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Hygienfaktorer (som brister)
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3.1.3. Self Determination Theory – Teorin om självbestämmande 

Self determination theory, SDT, är en teori om hur graden av självbestämmande kring 
prestationen relaterar till motivation och särskiljer sig på så sätt från både Herzberg och 
Maslow. Denna teori fokuserar på att urskilja olika former av motivation och hävdar att 
kvaliteten är mer relevant för utförd prestation än mängden av motivationen (Ryan & Deci 
2000, s. 54). Inom SDT skiljs yttre (extrinsic) motivation från inre (intrinsic) motivation (Ryan 
& Deci 2000, s. 55). Den yttre motivationen grundas i ett separat resultat genererat av 
prestationen (Ryan & Deci 2000, s. 71). Detta separata resultat kan utgöras av exempelvis 
belöningar och bestraffningar (Deci & Ryan 2008, s. 182). Detta liknar Herzbergs 
hygienfaktorer till kategori även om SDT inte uttryckligen definierar hur missnöje relaterar till 
detta. Den yttre motivationen går också att jämföra med flera stadier i Maslows behovspyramid. 
Belöningar och bestraffningar kan inkluderas på flertalet nivåer varför SDT snarare 
kompletterar denna teori än ersätter. Inre motivation å andra sidan, genereras genom en 
tillfredsställelse som skapas av prestationen i sig (Ryan & Deci 2000, s. 71). På så sätt genereras 
inre motivation av ett självbestämmande där inte extern kraft krävs för att motiveras att prestera. 
Denna inre motivation är jämförbar med Herzbergs motivationsfaktorer då de bygger på 
individens inre vilja att prestera. 

 
Figur 4. Inre och yttre motivation, illustrerad av författarna 

Yttre motiverade handlingar kan dock övergå till att uppfattas som självbestämda då de till olika 
grader kan vara externt kontrollerade respektive okontrollerade, det vill säga gå mer och mer 
mot inre motivation (Ryan & Deci 2000, ss. 72–74). På detta sätt kan yttre motivation nå en 
nivå av självbestämmande.  

Yttre motivation går mot inre motivation i takt med att beteendet och prestationen upplevs som 
självvalt. Beteenden och prestationer som motiveras av externa faktorer upplevs typiskt sett inte 
som intressanta i sig utan kräver yttre motiverande faktorer som exempelvis tvång eller 
belöningar (Ryan & Deci 2000, s. 73). Att kunna relatera till uppgiften, känna tillhörighet med 
andra och uppleva en tillräcklig kompetens i sammanhanget främjar en motivation i riktning 
mot inre (ibid.). Detta bidrar till en känsla av självbestämmande för individen i sammanhanget, 
en upplevd autonomi, vilket föranleder en mer inre självvald motivation att prestera (Ryan & 
Deci 2000, ss. 73–74). 

Motivation kan, utan att vara inre baseras på nöje, utgå från något som upplevs som viktigt och 
önskvärt (Deci, Eghrari, Patrick, & Leon 1994, s. 120). Denna typ av process av självreglering 
från ett yttre krav till en mer okontrollerad och självbestämmande motivation sker i form av 
introjektion och integration (ibid.). Introjektion syftar i detta fall till att en individ accepterar 
kravet eller rådande stimuli och således drivs att agera i önskad riktning även om denne inte har 
identifierat sig med detta och accepterat det som ett eget val (Deci et al. 1994, s. 121). 

Inre motivation

- genererad av en tillfredsställelse genom 
utförd prestation

Yttre motivation

-genererad av en prestation
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Integration å andra sidan innebär att motivationen accepteras av individen och upplevs på ett 
sätt som självvald och resultatet eller handlingen självönskad (Deci et al. 1994, s. 122). 
Omvandling av motivationens upplevda uppfattning från ett yttre krav mot en 
självbestämmande uppfattning är ett naturligt förlopp (Deci et al. 1994, s. 123). 

Genom att påverka individers uppfattning om det önskade beteendets meningsfullhet, att 
erkänna individens perspektiv i situationen samt förse den beteende individen med en känsla 
av valfrihet snarare än tvång kan således en omvandling av yttre motivation mot en integrerad 
befrämjas (Deci et al. 1994, ss. 124–125). 

För att över huvud taget möjliggöra en inre motivation krävs att vissa psykologiska aspekter är 
uppfyllda såsom en känsla av att vara förmögen, kunnig, kompetent och självständig (Gagné & 
Deci 2005, s. 336). Social tillhörighet och socialt stöd hjälper till att tillfredsställa människor 
att internalisera motivatorn så att motivationen övergår från yttre motivation mot en inre 
motivation men den okontrollerade motivationen och prestationen är avhängande av att känna 
självständighet (Gagné & Deci 2005, s. 337). 

De tre grundläggande psykologiska behoven som undersöks inom SDT är sammanfattningsvis 
självmotivation, social funktion samt personligt välbefinnande (Ryan & Deci 2000, s. 69). 

3.1.4. Teorikoppling 

Maslow, Herzberg och SDT är relevanta motivationsteorier som samtliga är användbara för att 
nå uppsatsens syfte. De är utvalda då de belyser området motivation på olika sätt men ändå kan 
kopplas samman och tillsammans komplettera bilden av personals motivation. Maslow bidrar 
med att förklara vad som krävs för att motivera människor medan Herzberg snarare visar på 
vilka faktorer som bidrar till faktisk motivation och vilka som snarare bara skapar 
tillfredsställelse. SDT kompletterar denna bild med att förklara en bakomliggande orsak till 
motivation och hur olika nivåer av självbestämmande kan utvecklas. Teorierna bidrar 
tillsammans till att förklara vad som motiverar men även varför och hur vilket möjliggör en 
bredd och ett djup för förestående analys.  Den insamlade empirin kring motivation kommer 
därför jämföras med aspekter kring motivation som dessa teorier tar upp. Motivationsteorierna 
kommer på det sättet att sättas i förbindelse till den insamlade empirin för att kunna analysera 
den och nå en slutsats kring kundkontaktens betydelse för arbetsmotivation.   



19 
 

4. Empiri 

 
Vi inleder kapitlet med att beskriva vad som kännetecknar dagligvaruhandeln samt den 
undersökta butikskedjan Maxi ICA Stormarknad. Därefter presenteras en sammanställning av 
den insamlade empirin från enkäterna besvarade av frontlinjepersonal. Uppbyggnaden i detta 
kapitel är baserat på sex avsnitt. De första två avsnitten syftar till att beskriva den undersökta 
verksamheten och frontlinjepersonalen. Kommande fyra avsnitt belyser vad som genom 
undersökningen framkom kring hur kundkontakten inverkar på frontlinjepersonalens 
arbetssituation och möjliggör en påverkan på deras motivation i arbetet.  

 

4. 1. Dagligvaruhandeln 

Dagligvaruhandeln är den delen av detaljhandeln som främst innefattar livsmedelsbutiker 
(Svensson 2016, s. 4). Omsättningen ökar stadigt och runt 100 000 personal arbetar i denna 
kategori i Sverige (Svensson 2016, s. 7). Produktiviteten har under 2000-talet ökat då en ökad 
produktivitet om nästan 30 % skedde från 2001 – 2015 (Svensson 2016, s. 11). Med 
produktivitet avses försäljning per anställd. Detaljhandeln har tvingats effektivisera och 
modernisera på grund av såväl e-handel som ökad global konkurrens (ibid.).  

4.1.1. ICA  

ICA-gruppen är en koncern inom livsmedel som inkluderas inom dagligvaruhandeln. 
Koncernens huvudsakliga sysselsättning är handel med livsmedel (Icagruppen 2017) och är den 
aktör som storleksmässigt definieras som en av Nordens största inom just dagligvaruhandeln. 
Verksamheten innehåller olika sorters butiker och dessa benämns olika beroende på storlek. 
Maxi ICA Stormarknad är den typ av butik som inkluderar flest produkter i sitt sortiment då de 
erbjuder både livsmedel och specialvaror till hemmet. Butikstypen är således den största inom 
koncernen. ICA:s affärsmodell bygger på att kunderna ska få en enklare vardag. Kunderna är i 
fokus då koncernen strävar efter att stärka deras förtroende (ibid.).  

4. 2. Undersökningsgrupp 

De utskickade förfrågningarna resulterade i totalt fyra medverkande Maxi ICA 
Stormarknadsbutiker, 35 besvarade enkäter erhölls från frontlinjepersonal. 

Gruppen dominerades av unga vuxna, 18 – 29 år gamla, dessa utgjorde ca 60 % av svaranden. 
10 personer var äldre än detta och fyra var yngre. Den genomsnittliga anställningstiden var 8,75 
år. Av de undersökta frontlinjepersonalen i undersökningen var nio stycken anställda i butiken 
innan butiken införde självbetjäningstekniken. 
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4. 3. Kundkontakt 

4.3.1. Frontlinjepersonalens humör och självkänsla vid kundkontakten 

Kring hur frontlinjepersonalens humör och självkänsla påverkades av att hjälpa en kund svarade 
alla i en positiv ton. Kundens bemötande spelade in på den här fronten. Exempelvis förklarade 
respondent 3 som arbetade på alla butikens avdelningar detta enligt citat nedan: 

”Är kunden glad och tackar för min hjälp blir jag glad. Är kunden dock otrevlig 
och har en attityd som tyder på att jag är dennes slav blir jag ledsen och känner 
mig liten och kan vara nere resten av dagen. Speciellt om man får många sådana 
kunder på samma dag.” 

   Respondent 3, 2017-07-08 

Både etableringen av kundkontakten och responsen vid mottagande av hjälp upplevdes spela in 
i hur frontlinjepersonalens humör påverkas. En tillfredsställande känsla uppgavs infinna sig när 
en kund blir hjälpt och motivationen till att utföra ett bättre arbete uppgavs komma från känslan 
av att kunden är nöjd då denne fått den hjälp kunden kräver. 

Även den egna förmågan lyftes som en viktig aspekt av hur humöret påverkades av att hjälpa 
en kund, se exempel från respondent 4 som huvudsakligen arbetade med att plocka upp varor: 

”Jag blir glad när jag kan hjälpa till och stolt när man vet var saken finns.” 

   Respondent 4, 2017-07-08 

Motsvarande respons på hur respondenternas humör påverkas av att inte kunna hjälpa en kund 
gav ett mer varierat resultat då det angavs negativa svar på hur humöret påverkas i denna 
situation. Självkänslan nämndes kunna bli negativt påverkad av ett misslyckande i att hjälpa 
kunden. Respondent 9 lyfte hur detta inte bara påverkar humöret för stunden utan även i ett 
längre perspektiv då det uppfattas påverka självkänslan: 

 ”Det är frustrerande och det känns mycket beklagligt. Oftast kan jag tillsammans 
med mina kollegor ofta hjälpa kunderna. De gånger jag inte kan hjälpa blir jag 
stressad och obekväm med situationen. Inte bra för självkänslan dvs.” 

Respondent 9, 2017-07-08 

Även kundens bemötande i situationen ansågs avgöra hur humöret påverkas. Exempelvis svaret 
nedan från respondent 29: 

 ”Jag skäms ibland för att något kanske är slut eller liknande. Men mitt humör 
ändras inte så mycket, så länge man bli väl bemött och inte blir utskälld av 
kunden. Blir man skälld på så känner man sig otillräcklig och man kan känna sig 
ledsen ibland.” 

Respondent 29, 2017-07-12 

Dessa respondenter framhöll att det som avgör hur humöret påverkas vid denna situation 
snarare är hur kunden reagerar på den bristande lösningen än att lösningen brister i sig.  

Det framgick även att ett misslyckande i att hjälpa en kund inte påverkar humöret negativt då 
respondenten istället försöker hitta en lösning och på så sätt hålla ett positivt humör. 
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4.3.2. Resurser för att klara av kundkontakten  

De flesta i undersökningsgruppen ansåg att de hade tillräckliga resurser för att kunna ge god 
kundservice. Flertalet lyfte dock att mer tid hade gynnat kundservicen. Även egen kompetens 
lyftes som en bristfällig resurs hos de som inte upplevde att de hade tillräckliga resurser. Dessa 
frontlinjepersonal, som ansåg sig brista i kunskap, var nyanställda och hade jobbat under sex 
månader i butiken. Det uppgavs också att frontlinjepersonalen saknade inloggningar till vissa 
tjänster som hade underlättat kundservicen. En längre anställning inom butiken uppfattades ge 
frontlinjepersonalen de resurser som de behövde ha för att klara av kundbemötandet.  

En skillnad i arbetstid identifierades också, då det under dagtid upplevdes lättare att få hjälp av 
kollegor än under kvällstid. Hjälpen som kollegorna kunde ge upplevdes som en resurs som 
underlättade kundbemötandet. 

4.3.3. Frontlinjepersonalens upplevelser vid kundkontakten 

Upplevelsen i orsaken till utförd kundservice varierade. Flertalet av frontlinjepersonalen ansåg 
att kundens attityd avgjorde huruvida man ville göra kundbemötandet bra eller inte. Hur kunden 
bemöter frontlinjepersonalen uppfattades således påverka hur bra kundservice 
frontlinjepersonalen vill ge till kunden. Om kunden är trevlig ökade frontlinjepersonalens vilja 
att göra kundbemötandet så bra som möjligt. Dåligt bemötande från kunden lyftes också som 
en orsak som kan få frontlinjepersonal att inte vilja ge ett gott bemötande. 

Kundens upplevelse uppgavs vara stimuli för att vilja nå god kundservice. Exempelvis angavs 
lönsamhet som en motiverande faktor, att ge kunden ett bra bemötande och på så sätt få en god 
kundrelation och en återkommande kund som slutligen bidrar till en ökad omsättning. Den 
återkommande kunden var det flera respondenter som framhöll i detta avseende, då det 
framkom att det alltid strävas efter nöjda kunder. Att frontlinjepersonalen vill ge god 
kundservice i syfte att generera stamkunder betonades också. 

Det påtalades också att hjälpa en kund syftar mer till självkänsla och bekräftelse, exempelvis 
respondent 5: 

”Jag vill känna mig hjälpsam och bra på mitt jobb.” 

Respondent 5, 2017-07-08 

Majoriteten av frontlinjepersonalen kände att de flesta kundmöten motiverade till att utföra god 
kundservice. Kundkontakten ansågs som ett positivt socialt inslag i frontlinjepersonalens 
arbete. Det framkom att kunder i en butik hade efterfrågat datorer där kunden själv kunde ta 
reda på var en vara fanns. Respondenten poängterade hur hen i så fall skulle sakna den sociala 
biten men förde samtidigt resonemanget kring hur kundens vilja är en självklarhet att försöka 
tillgodose i syfte att få kunden att trivas. Respondent 34 framhöll vikten av kundkontakt i 
arbetet: 

”Positivt. Annars skulle jag inte arbetat inom serviceyrket.” 

Respondent 34, 2017-07-17 

Den mänskliga kontakten uppfattades göra arbetet roligare. Frontlinjepersonalen lär sig reagera 
och agera i olika situationer vilket ansågs som positivt och dessutom genererade det även en 
positiv känsla när frontlinjepersonalen hjälper en kund.   



22 
 

Ingen respondent ansåg att kundkontakten enbart var ett negativt socialt inslag, däremot 
nämndes det att arga kunder kunde vara påfrestande. 

De flesta angav att de upplevde att de får uppskattning i kundmötet. Respondenterna svarade 
på en skala mellan 1 och 5 där 1 representerade aldrig och 5 representerade alltid. Ingen av 
respondenterna upplevde att de aldrig får uppskattning i kundmötet. Majoriteten av 
frontlinjepersonalen svarade en 4 på denna skala.  

4.3.4. Stress vid kundkontakten  

Flertalet av frontlinjepersonalen kunde uppleva negativ stress på grund av kundkontakten. 
Fåtalet svarade att de inte kände negativ stress på grund av kundkontakten. Orsaker till stress 
orsakat av kundkontakt var dåligt kundbemötande och tidsbrist. Det dåliga kundbemötandet 
inkluderade stressade kunder, arga kunder, kunder som är på dåligt humör, otrevliga kunder 
och missnöjda kunder. Det nämndes även att kunder som inte hade förståelse för att det ibland 
kan uppstå en kö i kassan och gjorde personliga påhopp på frontlinjepersonalen genererade en 
känsla av negativ stress. Tidsbristen innebar att frontlinjepersonalen känner sig 
underbemannade så att de inte hinner ge kunderna den bästa servicen. Svaret nedan från 
respondent 3 exemplifierar en stressad situation: 

  ”Ja. När vi är dåligt bemannade (varje dag) och jag måste hjälpa flera kunder 
samtidigt och de inte riktigt förstår att jag inte vet exakt var vi har allt eller om 
vi har allt. Kunder stressar ofta mig och är otåliga.” 

   Respondent 3, 2017-07-08 

4. 4. Trygghet och personlig utveckling 

Samtliga respondenter kände sig överlag trygga på sin arbetsplats. Otryggheten som stundom 
frontlinjepersonal upplevde orsakades antingen av otrevliga kunder eller avsaknad av 
sakkunskap, alternativt båda. Ögonkontakt med kunderna nämndes som en viktig detalj för att 
identifiera kundens behov och på så sätt kunna tillfredsställa detta. Denna ögonkontakt bidrog 
till en känsla av trygghet. 

Frontlinjepersonalen upplevde att de utvecklades då de erhöll komplimanger från kunderna för 
sin service. Kunskap var också en sak som upplevdes bidra till den personliga utvecklingen 
samt att många hade upptäckt att ett leende gav dem en kundkontakt som utvecklade 
frontlinjepersonalen positivt då de ansåg att självförtroendet växte. En nöjd kund nämndes även 
det ge en känsla av personlig utveckling då det innebär att frontlinjepersonalen lyckats utföra 
sin arbetsuppgift korrekt. Missnöjda kunder nämndes ge upphov till att försöka hitta en lösning 
inom arbetsgruppen som det påverkade, vilket även det förklarades bidra till en personlig 
utveckling och en utveckling för arbetsgruppen. Det framkom även att den personliga 
utvecklingen var som starkast i början av anställningen för att sedan avta.  

Respondent 32 lyfte att detta utvecklade hen som person genom erfarenhet: 

  ”Ja. Att lära sig hantera olika situationer tillåter en att växa. Jag vill lära mig 
mer och mer och strävar efter kunskap. Vill att alla ska kunna be mig om hjälp.” 

    Respondent 32, 2017-07-12 
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4. 5. Självbetjäningsteknikens påverkan vid kundkontakten 

Frontlinjepersonalen som var anställda i butiken innan de införde självbetjäningssystem 
upplevde både förbättringar och försämringar sett till arbetsglädje och kundkontakt i och med 
detta. Det upplevdes som att detta gjort såväl frontlinjepersonalen som kunderna mer stressade.  
Respondent 18 förtydligade de positiva respektive negativa bitarna enligt nedan: 

”Positivt, många kunder uppskattar självscanningen väldigt mycket. Det blir 
kortare möten med kund men man hinner träffa mycket fler kunder. Negativa är 
avstämningsdelen som kan göra vissa kunder rasande.” 

Respondent 18, 2017-07-09 

Utifrån detta svar kan det uttydas att kunderna uttrycker missnöje kring kontroller vid 
självbetjäningssystemet, något som även slår negativt tillbaka på frontlinjepersonalen. 

Frontlinjepersonal som varit med om förändringen vid införande av självbetjäningstekniken 
upplevde en större variation samt ökad kundservice. Exempelvis lyftes det att kan 
frontlinjepersonal nu följa med kunderna in i butiken för att visa var varor finns.  

Fåtal frontlinjepersonal upplevde en minskad kundkontakt i butikerna sedan 
självbetjäningstekniken införts. Majoriteten ansåg inte denna kontakt ha minskat. Dock 
påtalades det att mötena med kunderna är kortare vid användandet av den nya tekniken.  

4. 6. Kundkontaktens betydelse för frontlinjepersonalen 

Ett fokus på kundkontakt i arbetet och en positiv syn på detta genomsyrade 
undersökningsgruppen. Även om flera respondenter framhöll att kunders otrevliga bemötande 
påverkade frontlinjepersonalen negativt var fokus på den positiva aspekten av mötet med 
kunden. Kundkontakten angavs vara den del av arbetet som upplevdes som bäst 
tillfredsställande. De otrevliga kunderna upplevdes vägas upp av de dominerande trevliga 
kunderna. Det framgick tydligt att de nöjda kunderna i stort gjorde så att frontlinjepersonalen 
mår bra. Det uppgavs även att kunderna är viktiga då butiken inte existerar utan kunderna och 
att kunderna alltid är första prioritet. 
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5. Analys 

 
Här kommer resultatet från enkätundersökningen att analyseras genom att empirin ställs mot 
de befintliga motivationsteorier som presenterats i teorikapitlet för att frågeställningen ska 
kunna besvaras. Analysen kring självbetjäningstekniken har baserats på de nio 
frontlinjepersonal som var anställda innan denna tekniska förändring skedde. Uppbyggnaden 
i analyskapitlet består av fem avsnitt. Det första avsnittet introducerar analysen varefter fyra 
avsnitt syftar till att kategoriskt analysera motiverande aspekter av kundkontakten. 
Avslutningsvis sammanfattas analysen i syfte att binda ihop och reflektera analysens 
huvudpoänger. 

 

5. 1. Introduktion till analys 

Flertalet aspekter kan bidra till arbetsmotivation hos personal. Hur stor inverkan exempelvis 
lönen har avseende frontlinjepersonalens arbetsmotivation kan inte härledas ur inhämtad 
empiri. Då kundkontakten, som i denna uppsats undersöks, är i fokus och inte påverkar saker 
som lönesättningen på företaget kan således detta uteslutas i denna aspekt. Maslow (2000 se 
Benson & Dundis 2003, ss. 316–317) menar att just lönen tolkas ingå i det grundläggande 
behovet i hans första steg i behovspyramiden. Från början skulle då exempelvis lönen kunna 
vara huvudsakliga motivatorn för att frontlinjepersonalen över huvud taget vill åta sig arbetet 
men undersökningen tar inte hänsyn till detta då lönen inte berör kundkontakt. Herzberg (1959 
se Bassett-Jones & Lloyd 2005, s. 932) beskriver att motivationsfaktorer snarare än 
hygienfaktorer som bland annat lön är de som ger den långsiktiga vinsten avseende 
arbetsmotivation varför potentiella motivationsfaktorer kan vara av stor betydelse avseende 
arbetsmotivation så länge som lönebilden nått en tillfredsställande nivå.  

Med detta som bakgrund analyseras nedan aspekter som berör just kundkontakt och dess 
potentiella påverkan på frontlinjepersonalens arbetsmotivation. 

5. 2. Kundkontaktens inverkan på trygghet 

En känsla av trygghet var framträdande i undersökningen som visade på att samtliga 
frontlinjepersonal kände sig trygga på arbetet men dock kunde otrevliga kunder eller bristande 
kunskaper bidra till en känsla av otrygghet för stunden. Kunder som gjorde personliga påhopp 
och saknade förståelse för frontlinjepersonalen bidrog till en negativ känsla av stress som kan 
tolkas påverka tryggheten. Att just kunder spelar in i trygghetsfaktorn visar således på kundens 
betydelse för frontlinjepersonalens upplevda arbetsmotivation med ett möjligt negativt utfall 
grundat i en eventuell otrygghet.  

En förändrad kundkontakt sedan självbetjäningsteknikens införande upplevs bland den 
undersökta frontlinjepersonalen. Mötet med kunden är nu för tiden kortare men av ett mer 
varierat slag. Trots det kortare mötet upplevs en ökad negativ stress bland frontlinjepersonalen 
och de upplevde också att kundernas stressnivå ökat sedan denna nya teknik etablerades. Detta 
antyder att det inte alltid finns samma möjlighet att skapa en god kundrelation. Det kortare 
mötet innebär alltså att tiden som frontlinjepersonalen kan lägga på varje kund har minskat 
vilket kan försämra kundkontakten och på så sätt bidra till denna ökade negativa känsla av 
stress. Denna negativa stress kan påverka den psykiska säkerheten som enligt Maslow (2000 se 
Benson & Dundis 2003, s. 317) bidrar till en trygghetskänsla. Maslow (1943, s. 379) menar 
även att människan strävar efter säkerhet och stabilitet för att nå en känsla av trygghet. Då 
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tryggheten är framträdande i undersökningen tyder detta på att även säkerheten och stabiliteten 
är tillfredsställd och stresspåverkan som denna tekniska utveckling bidragit till inte är 
överhängande för frontlinjepersonalens upplevelse på arbetet.  

Den stundom minskade trygghetskänslan orsakat av stress och dåligt kundbemötande kan 
tänkas minska möjligheten och motivationen att leverera god kundservice. Detta eftersom 
trygghet och säkerhet anses av såväl Herzberg (1974, s. 18) i form av hygienfaktor som Maslow 
(1943, ss. 376–379) utgöra ett grundläggande krav för att möjliggöra att motiveras på en högre 
nivå. Även bristande kunskap inverkar på frontlinjepersonalens trygghetskänsla. Denna 
inverkan på trygghetskänslan utgörs inte av kundkontakten i sig utan är en yttre orsak och kan 
tänkas påverka hur kundmötet fortlöper och på så sätt påverka kundens bemötande och 
därigenom sekundärt påverka frontlinjepersonalens upplevda trygghetskänsla.   

Kundkontakten kunde också ses bidra till en positiv känsla sett till aspekten av trygghet. 
Exempelvis framhölls att ögonkontakt med en väntande kund möjliggjorde att kommunicera ut 
och bekräfta att kunden skulle få hjälp. Kunden kan på så sätt bidra till en känsla av trygghet 
genom att möjliggöra för frontlinjepersonalen att kommunicera ut kommande prestation i form 
av kundservice. På så sätt kunde frontlinjepersonalen söka en känsla av trygghet genererad av 
sina kunder och viljan att prestera för att hjälpa dessa förstående kunder kan utifrån 
respondenternas svar tolkas vara framträdande. Kundkontakten inverkar därmed till 
frontlinjepersonalens arbetsmotivation genom att bland annat bidra till aspekten av trygghet 
genom kommunikation. 

Kundkontakten hos frontlinjepersonal verkar således utifrån utförd undersökning ge, vid gott 
kundbemötande, positiv tillfredsställelse bland frontlinjepersonalen men vid negativt 
bemötande påverka tryggheten som kan klassas in i det som Herzberg (1974, s. 18) kallar 
hygienfaktor som är en yttre påverkan på personen. Herzberg (1974, s. 18) menar att om 
hygienfaktorerna brister så verkar de motivationssänkande för personalen och kan då orsaka 
missnöje bland personalen. Det negativa kundmötet kan då påverka frontlinjepersonalens 
upplevda trygghet i en negativ riktning och därmed försämra känslan av säkerhet och stabilitet. 
Denna bristande hygienfaktor kan på detta sätt generera en känsla av missnöje som kan leda till 
en negativ påverkan på arbetsmotivationen.   

Liksom att kunskapsnivån visade sig sekundärt påverka kundkontaktens inverkan på 
trygghetskänslan framhölls även av vikten av kollegornas tillgänglighet i trygghetsaspekten. 
Det framkom ur undersökningen att kollegor bidrog till att skapa en känsla av trygghet då dessa 
uppfattades som en resurs som nyttjades för att klara kundbemötandet bättre. Herzberg (1974, 
s. 18) inkluderar säkerhet som en hygienfaktor och att detta skapar en möjlighet för människan 
att prestera. Säkerheten kan i stort anses som en uppfylld hygienfaktor hos denna 
undersökningsgrupp med tanke på kollegornas närvaro och respondenternas dominerat positiva 
respons avseende denna aspekt. Detta möjliggör då prestation i form av utförd kundservice hos 
frontlinjepersonalen. På så sätt påverkar också andra trygghetsfaktorer, som i detta fall 
kollegors samarbete, hur kundkontakten fortlöper. Denna av annat än kundkontakt genererade 
trygghet möjliggör på så sätt andra aspekter av kundkontakten att generera arbetsmotivation 
hos frontlinjepersonal. 

Då respondenterna framhöll samarbetet med kollegor snarare än ledning vid svårigheter i 
kundkontakten antyder detta att frontlinjepersonalen inte till större utsträckning arbetar under 
övervakning av ledningen. Även detta förtroende från ledningen möjliggör en god relation 
mellan frontlinjepersonal och kund och öppnar således möjligheterna till att låta kundkontakten 
i sig verka motiverande för frontlinjepersonalen. I denna kontakt möjliggörs 
frontlinjepersonalen att skapa en god relation som strävar att skapa trygghet och på så sätt bidra 
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till en arbetsmotivation. Vidare antyder detta förtroende från ledningen en viss delegering av 
ansvar till frontlinjepersonalen. Ansvar är något som Herzberg (1974, s. 18) beskriver som en 
motivationsfaktor varför kundkontakten möjliggör utrymme för frontlinjepersonalen att tjäna 
förtroende och erhålla ansvar och på detta sätt bidrar till arbetsmotivation.  

Sammantaget inverkar kundens bemötande på frontlinjepersonalens upplevda känsla av 
trygghet och på så sätt bidrar denna till deras arbetsmotivation. Flertalet andra aspekter spelar 
in för att påverka kundmötet i en positiv riktning så att detta genererar trygghet och 
arbetsmotivation snarare än otrygghet.  

5. 3. Kundkontaktens sociala inverkan 

Flertalet respondenter lyfte kundmötet som något positivt och socialt i arbetet på butiken och 
att den mänskliga kontakten gör arbetet roligare. Den mänskliga kontakten som kunderna bidrar 
med för frontlinjepersonalen kan tolkas bidra till arbetsmotivation då Maslow (2000 se Benson 
& Dundis 2003, s. 317) framhåller just sökandet efter social tillhörighet som en motiverande 
aspekt. På detta sätt utgör kundkontakten en motiverande faktor för frontlinjepersonalens 
arbete. 

Det framgick att den nya självbetjäningstekniken kunde bidra till en viss ökad stressnivå och 
att denna utveckling påverkade kundkontakten. Den ökade stressnivån kunde bland annat 
härledas till kundkontakten då kunderna exempelvis kunde reagera negativt vid vissa 
kontrollfunktioner i självbetjäningssystemet. Detta talar för att den förändrade kundkontakten 
kan bidra till en negativ stress bland frontlinjepersonalen och således påverka hygienfaktorer. 
Hertzberg (1974, s. 18) lyfter just arbetsmiljö som en hygienfaktor som måste tillfredsställas 
för att inte skapa missnöje och istället möjliggöra motivationsfaktorer att verka. På detta sätt 
kan det sociala inslaget av kundkontakten påverka arbetsmiljön via stress och därmed påverka 
frontlinjepersonalens arbetsmotivation. Det framkom också ur undersökningen att kunderna 
efterfrågade ännu mer tekniska lösningar i form av exempelvis datorer i butikerna så att de 
själva kunde söka efter varor. Den sociala biten med kunderna skulle på så sätt minska vilket 
av frontlinjepersonalen uppfattades som negativt men bedömdes som en självklar lösning då 
kunden efterfrågade förändringen. Detta kan tolkas som att kundkontakten bidrar till ett positivt 
socialt inslag i frontlinjepersonalens arbete och att arbetsmotivationen påverkas av kundkontakt 
även om frontlinjepersonalen är anpassningsbar för förändringar. Den sociala aspekten av 
kundkontakten är således önskad och upplevs positivt av frontlinjepersonalen eftersom 
frontlinjepersonalen i denna undersökning understryker den oönskade efterföljden av minskad 
kundkontakt. Den minskade sociala kontakten med kunderna skulle således generera en saknad 
för frontlinjepersonalen då stor del av deras yrke handlar om just kundkontakt. En minskad 
kundkontakt skulle därför kunna generera en minskad inre motivation som enligt Ryan och 
Deci (2000, s. 71) skapas av en tillfredsställelse. Då det sociala inslaget som uppskattades av 
frontlinjepersonalen kan denna tillfredsställelse härledas hit och det sociala inslaget därmed 
bidra med en inre drivkraft och motiverande verkan då det grundas i rent nöje. Den positiva 
känslan som frontlinjepersonalen känner när de hjälper en kund kan tänkas skapa en känsla av 
tillräcklighet, något som människan enligt Maslow (1943 s. 382) strävar efter i syfte att nå 
uppskattning och självförtroende. På detta sätt möjliggör kundkontakten arbetsmotivation för 
frontlinjepersonalen genom en social aspekt. 

Ett engagemang bland frontlinjepersonalen kring området kundkontakt genomsyrar 
undersökningen. Respondenterna nämnde att de flesta kunder är trevliga och dessa väger upp 
för de otrevliga kunderna och att de nöjda kunderna genererade en känsla av att må bra. Vidare 
påtalades det även att kunden är prioriterad då det är denne som får företaget att existera, detta 
borde generera en känsla av att vilja prestera och utföra sin arbetsuppgift så bra som möjligt. 
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Flera frontlinjepersonal berättade att kundens upplevelse var en drivkraft för att utföra god 
kundservice. Herzberg (1974, s. 18) menar att motivationsfaktorer stärker en människas vilja 
att göra en bra arbetsinsats och verkar engagerande, såsom exempelvis prestation och 
bekräftelse. Den positiva tillfredsställelsen som frontlinjepersonalen uppfattar vid lyckade 
kundbemötande visar således på att kundkontakten snarare utgör en motivationsfaktor än en 
hygienfaktor sett till möjligheten att prestera och få bekräftelse. Otrevliga kunder kunde å andra 
sidan bidra till en försämrad trygghetskänsla och humör. Kundkontakten kan då inte uteslutande 
klassificeras som endera hygienfaktor eller motivationsfaktor utan agerar vid olika tillfällen och 
i olika skepnad det ena respektive det andra. En god kundkontakt med gott bemötande verkar 
för undersökt frontlinjepersonal motiverande medan ett dåligt bemötande motsvarar en 
bristande motivation exempelvis avspeglat i otrygghet.  

Själva orsaken till att vilja utföra god kundservice och göra kundmötet bra visade sig i gällande 
undersökning till största del utgöras av kundens upplevelse av mötet. Detta representerar 
således en inre motivation som Ryan och Deci (2000, s. 71) menar genereras genom att 
prestationen i sig skapar en tillfredsställelse hos individen. Kundmötet kan därmed för 
frontlinjepersonal bidra till en inre motivation i arbetet. Även kundens attityd mot 
frontlinjepersonalen visade sig kunna påverka hur väl utförd kundservice frontlinjepersonalen 
motiveras att utföra. Såväl kundens attityd som dess upplevelse är en del av kundmötet och 
förespråkar alltså en inre motivation som orsakas av prestationen (utförd kundservice respektive 
emottagen återkoppling) i sig. På detta sätt påverkar kundkontakten frontlinjepersonalens 
arbetsmotivation genom kundmötet i sig. 

Det sociala inslaget av kundkontakten uppfattades alltså som något positivt och för vissa 
nödvändigt i deras vardagliga arbete. En social bekvämlighet på arbetet bör gynna en god 
arbetsmiljö och undersökningen visar på hur kundens attityd och nöjd respons är av stor vikt 
för frontlinjepersonalens vilja att ge bra kundservice. Detta är i likhet med Maslow (2000 se 
Benson & Dundis 2003, s. 317) som menar att personal söker social tillhörighet på 
arbetsplatsen, vilket innebär goda relationer med andra människor och en tillhörighet i olika 
grupper. Även om Maslow (2000 se Benson & Dundis 2003, s. 317) primärt lyfter den 
kollegiala aspekten i detta sociala behov uttrycks även personalens behov av att hitta sin plats i 
olika grupperingar. Utifrån detta kan frontlinjepersonalens kontakt med kunder ses utgöra en 
typ av social tillhörighet och gruppering där denna relation möjliggör att nå det sociala behovet. 
Kundkontakten är ett stort socialt inslag i frontlinjepersonalens arbete. Den sociala 
tillhörigheten hjälper också enligt Ryan och Deci (2000, s. 73) till att verka för att gå från yttre 
mot en mer självvald inre motivation. Det sociala inslaget frontlinjepersonalen upplever från 
kundkontakten kan på så sätt hjälpa till att bidra till en upplevelse av självvalda prestationer på 
arbetsplatsen. Däremot bidrar kunderna inte alltid till en känsla av tillhörighet och goda 
relationer. Sämre attityd från kunden framhölls som ett skäl att inte vilja arbeta för bra 
kundservice vilket tyder på ett behov av en bekväm arbetsmiljö i syfte att prestera så bra som 
möjligt. Sammantaget är kundens bemötande och humör en påverkande faktor av 
frontlinjepersonalens fortsatta reaktioner. Några enstaka respondenter uttryckte att de klarade 
av att skaka av sig ett dåligt kundmöte men majoriteten uttryckte att de kände en påverkan av 
detta. 

5. 4. Kundkontaktens inverkan på självkänslan och humöret 

Både självkänslan och humöret hos frontlinjepersonalen upplevdes som positivt när de hjälpte 
en kund. Självkänslan måste enligt Maslow (1943, s. 382) vara tillfredsställd för att individen 
ska uppleva en självsäkerhet, värdighet, styrka och kompetens. Den positiva självkänslan och 
humöret var en framträdande del i undersökningen och kundens bemötande var en betydande 
faktor som påverkade detta hos frontlinjepersonalen. Humöret påverkades även av 
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frontlinjepersonalens egna förmåga i kundmötet. Detta då ett misslyckande i att hjälpa kunden 
bidrog till att humöret påverkades negativt, både på lång sikt och kort sikt, vilket också 
påverkade självkänslan negativt. Den största orsaken till ett negativt humör var dock kundens 
reaktion på den stundom bristfälliga tillhandahållna lösningen och inte att lösningen i sig var 
bristande. De flesta respondenter i undersökningen kände ändå oftast uppskattning av kunderna 
och ville vid majoriteten av kundmöten ge god kundservice. Kundkontakten kan på detta sätt 
bidra till arbetsmotivation hos frontlinjepersonal genom att påverka deras humör och 
självkänsla. 

De flesta av frontlinjepersonalen angav alltså att de oftast kände en känsla av uppskattning i 
kundmötet vilket kan tolkas bidra till ett starkare engagemang. Humöret och självkänslan 
upplevdes påverkas positivt då frontlinjepersonalen hjälpte en kund, vilket även detta borde 
bidra till en vilja att utföra en bra arbetsinsats men även ett starkare engagemang. Herzberg 
(1974, s.18) inkluderar bekräftelse inom motivationsfaktorerna. Känslan av uppskattning samt 
påverkan på humöret och självkänslan tolkas bland den undersökta frontlinjepersonalen 
inkluderas inom begreppet bekräftelse. Även Maslow (1943, s. 381) lyfter självkänslan som 
något motiverande för människan, detta på en hög nivå i Maslows behovspyramid. Utifrån SDT 
kan denna bekräftelse ses bidra till en känsla av ett självvalt beteende, detta då Deci et al. (1994, 
ss. 124-125) uttrycker hur ett erkännande av individen bidrar till en omvandling från yttre 
motivation mot en mer självvald och integrerad. Frontlinjepersonalens upplevda bekräftelse 
tyder på att kundkontakten bidrar till att stärka deras motivation och viljan att göra ett bra arbete 
vilket överensstämmer med Herzberg (1974, s. 18) som påtalar prestationen som en 
motivationsfaktor som bidrar till en vilja att utföra ett bra arbete. 

Bekräftelse från kunden skulle också kunna tolkas som en typ av belöning. Likaså kan otrevliga 
kunder bidra till en känsla av otrygghet och negativ stress, vilket skulle kunna höra ihop med 
den yttre motivationen likt bestraffningar. Detta överensstämmer med Deci och Ryans (2008, 
s. 182) beskrivning om vad som kan ingå i yttre motivation, belöningar samt bestraffningar. Att 
vara beroende av externa faktorer för att motiveras på arbetet kräver en yttre ansträngning från 
en extern kraft. På detta sätt underlättas det för såväl utförare, i detta fall frontlinjepersonal, 
som för ledare, det vill säga chefen, om arbetet motiveras av ett inre driv, det vill säga inre 
motivation. En yttre motivationsfaktor som denna bekräftelse däremot, inkluderar en tredje 
part, kunden. Arbetsgivaren har möjlighet att utanför kundmötet ge frontlinjepersonalen 
bekräftelse men i detta kundmöte är frontlinjepersonalen således beroende av kunden för att 
motiveras. Inre motivation uppstår enligt Ryan och Deci (2000, s 71) istället av prestationen i 
sig. Då bekräftelsen som frontlinjepersonalen möjliggörs att erhålla i kundmötet kan detta 
således ses som ett mellanting mellan inre och yttre motivation då det är prestationen, 
kundbemötandet, som genererar belöningen, bekräftelsen. Sammanfattningsvis bidrar 
kundkontakten till arbetsmotivation bland frontlinjepersonal genom att påverka deras mottagna 
bekräftelse. Kundens bemötande verkar därför vara en viktig aspekt för frontlinjepersonalens 
motivation att ge en god kundservice.  

Då undersökningen visar på att många upplever att ett misslyckande i att hjälpa en kund kan 
påverka såväl humör och självkänsla negativt talar detta för att kundmötet är av vikt för 
frontlinjepersonalens arbete. Att hjälpa en kund upplevs som en strävan och något viktigt i 
arbetet och antyder att kundmötet verkar motiverande. En minskad kundkontakt ger färre 
tillfällen till att hjälpa kunder. Eftersom den tekniska utvecklingen förändrar 
frontlinjepersonalens kundkontakt till såväl innehåll som kvantitet kan tillfällen med möjlighet 
att hjälpa kunder bli färre eller annorlunda och därmed förändra denna motivationsfaktor. 
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5. 5. Kundkontaktens inverkan på personlig utveckling 

Aspekter kring kunskap och erfarenhet som Maslow (2000 se Benson & Dundis 2003, s. 317) 
menar påverkar möjligheten att uppfylla det sociala behovet fullt ut ser i denna undersökning 
ut att kunna påverka frontlinjepersonalens trygghet. Bland den mindre erfarna 
frontlinjepersonalen framhölls just bristande kunskap och erfarenhet som en orsak till otrygghet 
i kundkontakten. Frontlinjepersonalens kunskap och erfarenhet sågs alltså i denna undersökning 
kunna påverka utförd kundservice och upplevelsen i kundmötet och detta överensstämmer med 
Maslow (2000 se Benson & Dundis 2003, s. 317) som menar att kunskap kan bidra till en ökad 
trygghet bland personalen och att personalens kunskap och erfarenhet bidrar till den sociala 
kontexten. Den bristande kunskapen och kompetensen i undersökningen kände enbart de ur 
frontlinjepersonalen som hade varit anställda inom butiken en kortare period, mindre än sex 
månader. Att dessa frontlinjepersonal kände att de inte hade tillräckliga resurser för att ge en 
bra kundservice kan således påverka självförtroendet och även uppskattningen från kunderna 
då dessa inte får den service de förväntar sig. Detta talar för att kunskap och kompetens inom 
yrket är en resurs som successivt kommer att öka då ingen av de som varit längre anställda 
påtalade detta. Den ökade kunskapen påverkas således av kundkontakten då erfarenhet inom 
yrket påverkar kundservicen. Därmed bidrar kundkontakten även sekundärt till 
frontlinjepersonalens arbetsmotivation genom att den bidrar med erfarenhet och kompetens 
som stärker denna. Frontlinjepersonalen utsattes för olika situationer avseende kundkontakt och 
kan på så sätt bidra till ett mångsidigt lärande. Det framhölls att detta bidrog till en känsla av 
att växa som person. Kundkontakten spelar således en roll i lärandet av frontlinjepersonalen 
som sedan i och med detta kan leverera än bättre service gentemot kunden. Kundkontakten 
uppfattades alltså bidra till frontlinjepersonalens personliga utveckling, detta extra tydligt bland 
frontlinjepersonal som inte arbetat så länge i butiken. Detta tyder på vikten av kundkontaktens 
betydelse för frontlinjepersonalens utveckling och varför även detta bör vara en orsak till att 
motiveras av kundkontakten. Just utveckling är en av Herzbergs (1974, s. 18) listade 
motivationsfaktorer vilket således förklarar en del av kundkontaktens betydelse för 
frontlinjepersonalens arbetsmotivation.  

Komplimanger och nöjda kunder fick frontlinjepersonalen att uppleva en känsla av utveckling. 
Personlig utveckling kan förankras i samtliga nyttjade motivationsmodellerna och kan således 
antas eftersträvas bland frontlinjepersonal. Maslow (1943, s. 382) sätter självförverkligande 
som det högsta steget i behovspyramiden, Herzberg (1974, s.18) klassificerar utvecklingen som 
en motivationsfaktor och enligt Ryan och Deci (2000, s. 73) är inom SDT en nivå av upplevd 
kompetens och självständighet nödvändig för att möjliggöra sann inre motivation. Även 
missnöjda kunder kunde på sikt bidra till såväl den individuella frontlinjepersonalens och hela 
arbetsgruppens utveckling vilket styrker kundens betydelse för utvecklingen mot 
självförverkligande ytterligare. Då flertalet respondenter var relativt nyanställda kunde det 
också påvisas en stark utveckling för dessa frontlinjepersonal. Tillsammans med majoriteten av 
respondenters uttryck kring uppskattning av kundmötet kan detta ses bidra till ett arbete mot 
självförverkligande vilket enligt Maslow (1943, s. 382) innebär att personal kan sträva efter att 
fullgöra sin möjliga potential. Bristande kunskap lyftes hos flertalet undersökta 
frontlinjepersonal, så även beroendet av samarbete och hjälp från kollegor, i syfte att kunna 
förse kunden med vad den vill ha. Då kompetens och självständighet i situationen enligt Ryan 
och Deci (2000, s. 73) krävs för att möjliggöra inre motivation, bidrar inte kundkontakten bland 
undersökt frontlinjepersonal helt och fullt till inre motivation för samtliga frontlinjepersonal 
vid samtliga tillfällen. Gränsen mellan yttre och inre motivation är dock inte absolut. Ryan och 
Deci (2000, s. 73) beskriver att yttre motivation kan gå mot inre motivation i samband med att 
individen lär sig relatera till uppgiften, känner tillhörighet och en tillräcklig kompetens. Detta 
kan ha skett för frontlinjepersonal i gällande undersökning som till en början kanske utför 
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kundservice i syfte att tillfredsställa arbetsgivarens krav men efter denna process upplever 
kundmötet som bidragande till ett positivt humör och personlig utveckling. Kompetensen torde 
öka med erfarenhet varför en kontinuerlig utveckling i och med erfarenhet borde gynna detta 
förlopp. I och med den praktiska erfarenheten ökar också möjligheterna att relatera och känna 
tillhörighet, vilket också enligt Ryan och Deci (2000, s. 73) främjar en inre motivation. 
Frontlinjepersonalen i gällande undersökning ökar dagligen sin erfarenhet kring kundkontakt 
vilket således styrker förloppet från yttre mot inre motivation.  

Då kundkontakten visar sig påverka frontlinjepersonalens humör och självkänsla ger kontakten 
i sig ett utbildande värde utifrån båda parters agerande och reaktioner och kan på så sätt bidra 
till en personlig utveckling hos frontlinjepersonalen. Detta borde bidra till att styrka den inre 
motivationen att utföra arbetet bra då det stärker den positiva känslan.  

5. 6. Avslutande sammanfattning 

Analysen av undersökningen visar att kundkontakten på flera sätt bidrar till 
frontlinjepersonalens arbetsmotivation. Att utföra god kundservice motiverar såväl yttre som 
inre faktorer i denna undersökningsgrupp. Det är också möjligt att yttre faktorer, såsom 
exempelvis lön, varit en ursprunglig faktor och att frontlinjepersonal därefter har påbörjat resan 
mot inre motivation i och med den positiva uppfattningen om kundkontaktens betydelse för 
arbetet. De nyanställda som uttalat sig verkar dock redan ha påbörjat denna process. En 
självreglering genom integration, så att prestationen (kundservice) har accepterats av 
frontlinjepersonalen och verkar upplevas som självvald är således en möjlig förklaring i 
gällande undersökning. Detta överensstämmer med förloppet som Deci et al. (1994, s. 123) 
beskriver om att det yttre kravet övergår till att uppfattas som självbestämt är ett naturligt 
förlopp. Exempelvis skulle den stolthet och glädje som uppfattas bland frontlinjepersonalen när 
en kund visat sig nöjd med servicen kunna ses som en yttre motiverande kraft. Att det är 
bekräftelsen som motiverar och inte kundkontakten i sig. På detta sätt kan det diskuteras 
huruvida kundkontakten är en motiverande kraft eller om det är resultatet (bekräftelsen) av den. 
De flesta frontlinjepersonal i denna undersökning kände sig uppskattade i mötet med sina 
kunder och kundmöten motiverade oftast till att leverera en god service. Undersökningen visar 
således på kundkontaktens betydelse för frontlinjepersonalens personliga utveckling och 
möjliggör således att bidra till frontlinjepersonals arbetsmotivation.  

Utifrån respondenternas svar kan det konstateras att kundkontakten bidrar till flera aspekter 
som kan medverka till och utgöra motivation hos frontlinjepersonal. Sett till Maslows 
behovspyramid bidrar kundkontakten på flera behovsnivåer. Det grundläggande behovet som 
på arbetet kan avspeglas i lönen ser inte ut att påverkas av kundkontakten, men väl på arbetet 
genomsyras samtliga steg av mötet mellan kund och frontlinjepersonal. Huruvida den strikta 
hierarkin mellan respektive pyramidsteg är exakt kan diskuteras. Exempelvis kan steget mellan 
sociala behov och behovet av uppskattning möjligen höra samman, varför inte det ena prompt 
måste föregås av det andra. Undersökningen visar att kundkontakten utgör ett positivt socialt 
inslag men också på vikten av kvaliteten i kundens bemötande mot frontlinjepersonalen.  

Många lyfte hur mindre trevliga kunder orsakade en sämre känsla för frontlinjepersonalen, med 
behovet av säkerhet och trygghet mindre uppfyllt. Sammantaget visar detta på ett samspel 
mellan flera nivåer och att kundkontakten bidrar till arbetsmotivation genom såväl trygghet som 
socialt, avseende uppskattning och i riktning mot självförverkligande sett till utveckling.   

Utifrån Herzbergs tvåfaktorsteori kan denna undersökning utläsa att kundkontakten både kan 
bidra till och påverkas av bristande hygienfaktorer för frontlinjepersonalen. Kundkontakten kan 
bidra till en försämrad känsla av trygghet och kan påverkas av bristande aspekter som tid och 
kunskap. De flesta respondenter ansåg sig i stort ha de resurser som krävs för att kunna utföra 
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en god kundservice men tid för att hinna leverera kundservice och kunskap kring detta 
upplevdes för vissa brista. Detta kan vid brist resultera i svårigheter att positivt låta sig påverkas 
av motivationsfaktorer. Hygienfaktorer brister alltså bland frontlinjepersonalen, ibland 
aspekten av trygghet, men även strukturella aspekter som tiden och kunskapen. Dessa aspekter 
brister dock inte till den utsträckningen att frontlinjepersonalen uppvisade ett missnöje och inte 
påverkades positivt av motivationsfaktorer. Istället visar undersökningen att 
motivationsfaktorer har en positiv inverkan på frontlinjepersonalen och att dessa faktorer till 
stor del utgörs av kundkontakten sett till dess sociala inslag och möjlighet till såväl bekräftelse 
och utveckling. Herzbergs tvåfaktorsteori är på detta sätt inte svartvit utan en balans ser ut att 
räcka för att möjliggöra motivationsfaktorers nytta då graden av uppfyllelse av respektive faktor 
tillsammans med en helhetsbild påverkar utfallet. Som en av respondenterna redogjorde för 
vägde trevliga kunder (genom bidrag av motivationsfaktorer) upp för de få som var otrevliga 
(genom att brista i hygienfaktorer).  

Sammantaget kan konstateras att frontlinjepersonalens arbete i stort påverkas av kundkontakten 
men huruvida detta klassificeras som hygien- eller motivationsfaktor beror av situation. Det är 
möjligt att begreppet kundkontakt är för brett och komplext för att undergå denna typ av 
klassificering. Positivt kundbemötande, som verkar ingå i det generella begreppet kundkontakt, 
kan i denna undersökning verka som en motivationsfaktor medan dåligt kundbemötande snarare 
verkar som en hygienfaktor. 

Liksom komplexiteten kring hygienfaktorer och motivationsfaktorer i analysen utifrån 
Herzbergs tvåfaktorsteori kan kundkontakten utifrån SDT klassificeras som både yttre och inre 
motivation samt även i de övergående faserna där emellan. En skillnad på positiv och negativ 
kundkontakt kan ses då den positivt upplevda kontakten fungerar verkar mer motiverande som 
inre motivation medan den negativt upplevda kontakten snarare verkar som en yttre 
motiverande faktor. Syftet med dessa teorier är inte nödvändigtvis att klassificera i respektive 
fack utan utgöra grund för en förståelse om vad som motiverar till vad vid vilka tillfällen på 
vilka sätt inom arbetet. Samtliga teorier förklarar på så sätt hur inslag i kundkontakten som 
bidrar till frontlinjepersonalens arbetsmotivation.  
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6. Slutsats 

 
Här kommer vi presentera de slutsatser som vi kommit fram till i analysen. Vi kommer att 
besvara vår frågeställning och syfte samt ge förslag på vidare forskning.   

 
För att besvara vår frågeställning ”Hur upplever frontlinjepersonal inom detaljhandeln att 
kundkontakten bidrar till arbetsmotivation” har vi använt oss av tre motivationsteorier: 
Maslows behovspyramid, Herzbergs tvåfaktorsteori och SDT. Med analysen som verktyg kan 
författarna konstatera att kundkontakten kan påverka frontlinjepersonalens arbetsmotivation 
genom att påverka aspekter som trygghetskänslan, den sociala kontakten, bekräftelse, förmågan 
att utföra bra kundservice samt den personliga utvecklingen. 

Sett till trygghetskänslan kan kundkontakten bidra till såväl en förbättrad som en försämrad 
trygghetskänsla beroende av kundens attityd och bemötande och på så sätt påverka 
frontlinjepersonalens arbetsmotivation. Kundkontakten bidrar också på flera sätt till 
frontlinjepersonalens sociala inslag i arbetet. Det sociala inslaget möjliggör för 
frontlinjepersonal att motiveras till ett gott utfört arbete och god utförd kundservice. Utifrån ett 
perspektiv kring prestation och utveckling möjliggör kundkontakten för frontlinjepersonalen en 
möjlighet att både få bekräftelse och utvecklas inom yrket och som person. Även på detta sätt 
bidrar kundkontakten till arbetsmotivation för frontlinjepersonalen. 

Slutsatsen med uppsatsen är därmed att kundkontakten kan påverka dagligvaruhandelns 
frontlinjepersonals arbetsmotivation på flera sätt i flera riktningar. På detta sätt bidrar detta 
arbete till kunskapen om kundkontaktens inverkan på frontlinjepersonalen i syfte att fylla 
luckorna kring detta i den moderna butiken. Denna kunskap kan vara av värde för 
dagligvaruhandeln mer och mer inför tekniska lösningar och minskar ner på 
frontlinjepersonalens kundkontakt vilket resulterar i en möjlig förändring i 
frontlinjepersonalens arbetsmotivationen. Jämfört med den tidigare forskningen kring denna 
utveckling som har ett fokus utifrån kundens perspektiv bidrar då denna uppsats till att fylla 
luckan om personalens perspektiv.   

6. 1. Förslag på vidare forskning 

Då gällande undersökning syftar till att bidra med kunskaper om kundkontaktens inverkan på 
frontlinjepersonalens arbetsmotivation med avsikt att följa upp dessa aspekter i och med den 
senaste tekniska utvecklingen i branschen, är förslag på vidare forskning att enbart undersöka 
hur synen på arbetets motivation var före samt efter den tekniska förändringen. Detta för att få 
en klarare uppfattning om hur den tekniska utvecklingen egentligen har påverkat 
frontlinjepersonalen, med hänsyn tagen till övrig parallell förändring i omgivningen såsom 
andra sociala trender och behov. På detta sätt skulle inte bara kundkontaktens existens, som ju 
är ett självklart inslag i arbetet enligt definitionen av just frontlinjepersonal, undersökas utan 
aspekter kring vilken typ av kundkontakt som motiverar på vilket sätt. Det vill säga det skulle 
kunna bidra till att utröna hur exempelvis kundkontakt i en klassisk kassa inverkar på 
arbetsmotivationen jämfört med motsvarande kontakt vid en självutcheckning.  
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Djupintervjuer av frontlinjepersonal skulle möjliggöra en djupare insikt i kundkontaktens 
inverkan på arbetsmotivationen. Här skulle exempelvis diskussioner om underliggande orsaker 
till kundkontaktens resultat kunna identifieras och alternativ som ger motsvarande resultat 
identifieras. Detta skulle vara till nytta vid implementering av strukturella förändringar som 
påverkar frontlinjepersonalens relation till kunderna.  

Vidare vore det av intresse att inkludera andra butikskedjor i syfte att undersöka om 
uppfattningen kring arbetsmotivation särskiljer sig bland butikerna och i så fall undersöka de 
underliggande möjliga orsakerna till de skilda resultaten. En utökad undersökning med fler 
frontlinjepersonal skulle också möjliggöra att identifiera tydligare likheter, skillnader och 
möjliga samband. Det vore intressant att göra en studie av kundmötet ur båda sidors perspektiv, 
både hur kunden uppfattade det och hur frontlinjepersonalen uppfattade samma möte. För att 
sedan kunna göra en djupare analys av vad som ger vilken påverkan i mötet mellan kund och 
frontlinjepersonal. 

Ett ledningsperspektiv skulle också vara intressant att komplettera en jämförelse med i syfte att 
identifiera om ledningen uppfattar frontlinjepersonalens eventuellt förändrade upplevelse 
likartat och huruvida man reflekterat kring detta. 

6. 2. Avslutande diskussion 

Tidigare forskning har konstaterat att arbetsmotivationen är ett ämne som är svårt att mäta och 
studera då alla är olika och således motiveras av skilda saker (Amabile 1993, s. 198). Trots 
detta visar undersökningen att frontlinjepersonalen nämner liknande saker som motiverande 
aspekter. Kundkontakten påverkar frontlinjepersonalens arbetsmotivation på flera håll och är 
därför en aspekt som ledningen bör uppmärksamma. Den gemensamma nämnaren är att 
kundkontakt i dess positiva bemärkelse, såsom genom bekräftelse, utveckling och socialt 
positivt inslag, verkar motiverande för frontlinjepersonalen och är dominerande bland 
undersökt frontlinjepersonal. Negativt upplevd kundkontakt, i form av otrevliga kundmöten och 
negativ stress verkar snarare åt andra hållet men är inte den dominerande upplevelsen hos 
undersökningsgruppen.  

Sammanfattningsvis visar denna undersökning på kundkontaktens stora inverkan på 
frontlinjepersonalens arbetsmotivation. I ett skede av teknisk och därmed strukturell utveckling 
är detta en viktig aspekt att ta hänsyn till. Hur de strukturella förändringarna i 
dagligvaruhandeln påverkar frontlinjepersonalens kundkontakt kan med detta som bakgrund 
bidra till en förändrad arbetsmotivation. 

Respondenterna lyfter bland annat hur kunskap kan bidra till en trygg arbetsmiljö sett till 
kundkontakt. Genom att säkerställa att detta behov tillgodoses möjliggör sedan kundkontakten 
att bidra till en upplevd arbetsmotivation hos frontlinjepersonalen genom flertalet vägar. Med 
detta i åtanke lyfts vikten av en proaktiv arbetsmiljö med relevant utbildning av 
frontlinjepersonal för att skapa en bra kunskapsnivå så tidigt som möjligt i inom 
dagligvaruhandeln.  

Frontlinjepersonalen som svarat på enkäten har gjort ett aktivt val gällande ett yrke som 
innehåller nära kontakt med människor. Varför är då egentligen kundkontaktens bidragande till 
arbetsmotivation relevant att undersöka hos frontlinjepersonalen? Svaret är att 
frontlinjepersonalen är de som representerar företaget och deras prestation bidrar till att 
företaget går med vinst. För att gå med vinst måste då kunderna bemötas på ett sätt som får dem 
att återkomma, detta kopplas ihop med frontlinjepersonalen som är en direktlänk till kunden. 
Arbetsmotivationen är således ett viktigt ämne som företaget bör lägga resurser på då den 
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tekniska utvecklingen fortsätter att förändra butikerna och således frontlinjepersonalens dagliga 
arbete.  

Andra saker utöver kundkontakt kan också påverka frontlinjepersonalens arbetsmotivation. Sett 
till gällande analys avspeglas och påverkas arbetsmotivationen av flertalet faktorer, faktorer 
som kan påverkas på ett annat sätt än genom kundkontakt. Exempelvis torde det sociala inslaget 
från kundkontakt kunna ersättas med sociala aspekter från kollegor. En bekräftelse och 
utveckling kan stimuleras via ledningen med incitament, styrning med mera. Men 
kundkontakten är något naturligt i frontlinjepersonalens arbete varför det möjliggör en enklare 
väg att motivera personal, där ledningen inte behövs i samma utsträckning för att motivera mot 
ett väl utfört arbete. Då frontlinjepersonalens relation med kunderna förändras i och med den 
tekniska utvecklingen som skett och sker inom dagligvaruhandeln är denna aspekt således av 
stort intresse att undersöka i syfte att på ett naturligt sätt skapa arbetsmotivation bland 
frontlinjepersonalen och på så sätt bidra till ett kundvärde och därmed möjliggöra en god 
lönsamhet. 
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Bilaga 1 

1.  Hur gammal är du? 

2.  Hur länge har du varit anställd i denna butik? 

3.  Vilken är din huvudsakliga arbetsuppgift i butiken? 

4.  På vilket sätt påverkas ditt humör och din självkänsla när du hjälper en kund? 

5.  På vilket sätt påverkas ditt humör och din självkänsla när du INTE kan hjälpa en kund? 

6.  Upplever du att du har tillräckliga resurser för att hjälpa kunderna och ge dem bra service? 

7.  Vad i ett kundmöte gör att du vill göra kundbemötandet så bra som möjligt? 

8.  Vad i ett kundmöte gör att du INTE vill göra kundbemötandet så bra som möjligt? 

9.  Hur stor andel av dina möten med kunderna får dig att vilja ge bra service? 

10.  Hur ofta känner du dig uppskattad av dina kunder i mötet med dem? (besvaras med en 
femgradig skapa från aldrig till alltid)  

11.  Känner du dig trygg i din kundkontakt? Finns det tillfällen när du känner dig mer eller 
mindre trygg? Utveckla! 

12.  Känner du att du utvecklas som person i din kundkontakt? D.v.s närmar du dig den bild 
du vill att omgivningen ska ha om dig på ditt arbete p.g.a kundbemötande? Förklara gärna! 

13.  Ser du kundkontakt som ett socialt inslag i ditt arbete? I så fall, upplever du det positivt 
eller negativt? Utveckla gärna! 

14.  Kan kundbemötandet bidra till negativ stress för dig? Om ja, förklara gärna! 

15.  Var du anställd innan självscanningen/självutcheckningen infördes? 

16. Om ja, hur har ditt kundbemötande förändrats efter detta? Ser du det som något positivt 
eller negativt för din arbetsglädje? Utveckla! 

17. Om ja, upplever du att det är mindre kundkontakt nu, efter utvecklingen än vad det var 
tidigare? 

18. Vill du tillägga något om kundkontaktens betydelse för dig i ditt dagliga arbete? 

19. Är det okej om vi inom de närmaste 3 veckorna hör av oss till dig per e-post med 
kompletterande frågor/förtydligande? Vänligen ange din email-adress nedan! 
 


