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Abstract 

As with many markets, the retail market has undergone serious changes in the last decades 

and only continues to change. Tougher competition and new competitive parameters spring 

forth leading to an increasing focus on customer satisfaction and loyalty. One particular 

resource employed to boost customer satisfaction is the employees. In both online and 

physical stores, the interaction between employees and customers have only become more 

important in recent times. Relatedly, the field of human resources is becoming an 

increasingly important topic for companies, including the retail business. In particular, a 

focus on motivating and engaging employees has gained hold due to the many perceived 

benefits, where one of them is more satisfied customers. With these interesting notions in 

mind, this paper has been testing the link between employee engagement among the sales 

staff and customer satisfaction among customers visiting the physical stores. The case used 

for this test is the prominent Danish electronics retailer called Elgiganten A/S. Furthermore, 

the paper has investigated possible antecedents to employee engagement to support the 

inquiry and give ground for practical application. In regard to antecedents, the paper could 

not conclude that pay-for-performance had an impact on employee engagement among the 

sales staff. Conversely, there was uncovered evidence, which supported that a variety of 

parameters were indeed linked to employee engagement. These were autonomy, feedback, 

vocational interest, meaningfulness in work, relations with superiors and customers and 

human resource development. On the inquiry on the link between employee engagement 

and customer satisfaction, however, it could not be concluded that there did exist a link 

between the two. So, while several parameters were uncovered, which could be used to 

improve employee engagement among the sales staff, it is likely that customer satisfaction in 

the retail market depend on other factors than employee engagement among the sales staff. 
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Indledning 

Markedet 

I et omskifteligt marked, hvor bundlinjen kun er positiv på grund af en støt stigende omsætning, 

ændrer markedsvilkårene sig, og nye forretningsmetoder vinder frem. Det omtalte marked er detail-

markedet, som fokuserer på salg af varer til konsumenter. I dette marked har kunderne en markant 

aktie og udgør derfor et pres ud fra de stigende forventninger til lavere priser, bedre kvalitet, re-

ducering af tidsforbrug og optimering af købsoplevelsen. I samtiden sker der store forandringer på 

detailmarkedet. Blandt andet vinder online salg af varer frem, brandets værdi bliver vigtigere, og der 

er opstået nye konkurrenceparametre, som bestemmer, om kunderne er villige til at købe varer i 

den respektive forretning. Heraf kan det nævnes, at medarbejderne i butikkerne har fået en vigtig-

ere rolle i at give den komplette oplevelse til kunderne. 

Onlinesalg 

Onlinesalget tager markedsandele hos flere af de store detailspillere både på det udenlandske 

marked, men også i større grad på det danske marked. De største detailkæder satser i dag på online 

salgsplatforme og levering frem for distribution via deres egne butikker. Dette gøres, da salgstallet 

online er markant stigende, for eksempel på det danske marked, hvor online salget er øget med 23% 

fra 2017 til 2018 (DIBS, 2018). Hertil kan det tilføjes, at udvalgsvarer, blandt andet elektronik og tøj, 

står for det meste af stigningen i online salg (ICP, 2017). Omvendt er der også nogle af de største 

online-detailforretninger, som begynder at åbne fysiske butikker, f.eks. Bootz.com. En forklaring kan 

være, at det ikke længere primært er de klassiske konkurrenceparametre som eksempelvis pris og 

tidsforbrug, som har en indvirkning på, om kunderne vil handle i den respektive forretning.  

Aktører i markedet 

I det danske marked er der nogle mastodonter, som sidder på store dele af hver deres handels-

område. Det er både danske og udenlandske aktører, som agerer på det danske forbrugermarked af 

daglig- og udvalgsvarer. Indenfor dagligvarer er der blandt andet Dansk Supermarked, Dagrofa og 

Coop, som udgør de største inden for detailhandel i Danmark. Modsat er der udvalgsvare, som er 

den anden del af detailmarkedet, hvor blandt andet Bestseller, Jysk, Elgiganten, Flying Tiger og 

IDdesign er store spillere. Flere af de førnævnte virksomheder satser på både onlinemarkedet og de 

fysiske butikker. Ligeledes satser flere af virksomhederne også på tværgående produktområder. 
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Det kan nævnes, at Bestseller i 2010 begyndte at udvide deres forretning med en satsning på daglig-

varer igennem brandet Nemlig.com (Hesselvig, 2015). Dansk Supermarked havde allerede et mindre 

udvalg af udvalgsvarer i deres supermarkeder, men købte Wupti.com i 2015 og lavede dermed en 

større satsning på forbrugerelektronikmarkedet (Pedersen, 2015). 

 

Udover de store spillere, som er på det nuværende marked, forventes det, at den største online 

aktør der findes inden for detailhandel snart trænger ind på det danske forbrugermarked. Amazon, 

som har et rygte af at ændre online handel og presse meget af den fysiske butikshandel, når de går 

ind på et nyt geografisk marked, kommer til Danmark indenfor en kort tidshorisont (Thøger, u.å.). 

Amazon er god til at håndtere deres forsynings- og værdikæde således, at de kan konkurrere på de 

klassiske konkurrenceparametre på et helt nyt niveau (Laseter, Houston, Wright & Park, 2000).  

 

Som en tredje type aktør i markedet kan der nævnes nichebutikker, som specialiserer sig dybt i den 

produktkategori eller ydelse, som de udbyder. Her kan blandt andet nævnes Hi-Fi klubben, Lego og 

Panduro. 

Konkurrenceparametre 

I forlængelse af ovenstående optegnelse af detailmarkedet bliver der nævnt konkurrenceparametre. 

Her kan der groft skitseres to kategorier, som der videre bliver fokuseret på. De klassiske og de mo-

derne, hvor de klassiske er primært tid og pris, mens de nye er tilfredshed og loyalitet. Hertil er 

branding, og hvad brandet betyder for forbrugerne, blevet et omdrejningspunkt for konkurrence-

parametrene. Et produkt kan være guld værd for kunden, hvis de værdier, brandet har, er sammen-

faldende med forbrugeren. 

 

Forbrugerne vil som udgangspunkt gerne have det hele: God pris, hurtig levering, god service og 

incitament til at undlade at skulle vælge en ny virksomhed at handle hos. Men typisk er det ikke 

rentabelt for virksomhederne at satse på at give kunderne det hele. Derfor kan markedet i mere eller 

mindre grad opdeles ud fra dem, som satser på de klassiske parametre, og dem, som satser på de 

moderne parametre. Da Amazon om kort tid vil forstyrre markedet i forhold til de klassiske kon-

kurrenceparametre, er det oplagt at fokusere på alternativet, nemlig de moderne konkurrence-

parametre. 

  

Det forekommer også, at der opstår to sider af samme handel, nemlig en forretnings- og en med-

arbejderside. Det er som udgangspunkt medarbejderen, som er forskellen i interaktionen med 
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virksomheden igennem salg både i de fysiske og online butikker. Det kan eksempelvis være med-

arbejderen, som gør en ekstra indsats således, at kunden får lyst til at handle hos virksomheden 

igen, såvel som det kan være en behagelig oplevelse at komme ind i butikkens velindrettede lokaler. 

I hvert fald er det en tendens, at medarbejderen bliver anset som et centralt parameter for kunde-

oplevelsen og dermed en vigtig ressource for virksomheden. 

Medarbejderen som ressource 

Når medarbejderne bliver en central ressource for virksomheden, bliver de også et konkurrence-

parameter. Medarbejder-virksomheds-forholdet har ændre sig fra historisk set at have været et 

kontraktuelt forhold, hvor man har byttet penge for en ydelse, til, at medarbejdernes værdier har-

monerer med virksomhedens således, at der skabes synergi mellem arbejdsgiver og arbejdstager. 

Dette betyder også, at medarbejderen bliver plejet på forskellige områder, da den enkelte med-

arbejder er sværere at erstatte end tidligere. Det er ikke kun virksomheden, der yder, men også 

medarbejderne tager større ansvar og benytter de ressourcer, som man har til rådighed, for at opnå 

det bedste resultat. Dette afspejler sig ligeledes i udviklingen af støttefunktionen kaldet Human 

Resources eller HR. Tilbage i tiden var HR udelukkende en administrativ gren, der tog sig af arbejds-

opgaver som aflønning og medarbejderkontrakter. Disse var nødvendige for virksomhedsdriften, 

men langt fra bidragende til virksomhedens mission eller konkurrenceevne. Dette har ændret sig i 

nyere tid, hvor HR påtager sig en mere bidragende rolle med fokus på emner som medarbejder-

udvikling, incitamentssystemer og onboarding. HR er gået fra at være en nødvendig omkostning til at 

være en investering for virksomheden. 

 

Som led i dette skifte er der kommet fokus i HR på at motivere og engagere medarbejderne i deres 

arbejde. Det er ikke længere nok, at medarbejderne arbejder for pengenes skyld. De skal også være 

motiveret til at gøre deres bedste samt være engageret i udførelsen af arbejdet. Dette skyldes pri-

mært fremgangen af vidensarbejde, hvor det ofte er fordelagtigt, at medarbejderen er engageret til 

at gøre en ekstra indsats. Dette er ligeledes gældende hos salgspersonalet i detailbranchen, da det 

ofte kræver engagerede medarbejdere at tilfredsstille kundens behov og skabe en god oplevelse for 

dem. 

 

I detailbranchen interagerer medarbejderne på salgsgulvet med de fleste kunder, som handler i en 

fysisk butik, og derfor er medarbejderen ansigtet ud af til og skaber en stor del af kundeoplevelsen. 

Et af de vigtigste moderne konkurrenceparametre for detailhandlen er i dag kundetilfredshed. Med-

arbejderen er en af de faktorer, hvor detailforretningerne kan differentiere sig fra onlinemarkedet 
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ved at lade medarbejderne interagere med kunderne i det fysiske rum, og på den måde hjælpe 

kunderne med deres udfordringer på flere forskellige måder. Dette kan blandt andet være, at 

kunden ikke besidder den viden, der skal til for at tage den rigtige beslutning for dem, kunden ikke 

kan finde rundt i de store detailhandelsbutikker, eller at kunden ikke kan overskue de forskellige 

produkter og derfor mangler én til at hjælpe dem med at tage en beslutning. Medarbejderen spiller 

derfor en vigtig rolle i at differentiere sig fra online detailhandel. 

Litteraturen 

Historisk set har der i detailbranchen været en transaktionsbaseret tilgang til forretningen både i 

forhold til kunder og medarbejdere (Boxall & Purcell, 2016; Christopher, Payne & Ballantyne, 2002). 

På kundesiden har det været et mål at sælge til så mange som muligt og så meget som muligt, 

hvilket fordrer god omsætning og indtjening på kort sigt. Yderligere, hvis man som forretning var god 

til at tiltrække nye kunder i længere tid end konkurrenterne, så var det en god langsigtet plan. Lige-

ledes var medarbejderne primært også en arbejdskraft, som kunne erstattes, hvis den ikke levede op 

til forventningerne. I dag er både medarbejderne og kundernes forhold i en udvikling, hvor man ser, 

at detailhandlen tænker mere i relationer, hvilket betyder, at forretningen bliver relationsbaseret 

(Christopher et al., 2002; Boxall & Purcell, 2016). 

 

Med et relationsbaseret kundefokus skiftes der også typisk det strategiske performanceperspektiv. 

Heraf skifter virksomhederne fra at måle på afgang (churn) til at måle på fastholdelse (retention) 

(Homburg, Kuester & Krohmer, 2013). Så i stedet for at fokusere på at få nye kunder, så fokuseres 

der mere på at bibeholde de eksisterende kunder og få dem til enten at købe mere eller oftere. 

Dette gøres for at efterkomme det strategiske fokus, hvor man satser på at differentiere sig fra 

online handel ved at give kunden noget ekstra, som onlinebutikkerne ikke kan give. 

 

Man har anerkendt, at medarbejderne i en virksomhed udgør en værdifulde ressource (Boxall & 

Purcell, 2016), og at deres virke, engagement og arbejdsindsat også har signifikant betydning for de 

fysiske butikker i detailhandlen. Derfor er der også flere detailforretninger, som investerer i HR ved 

at pleje og motivere deres medarbejdere på forskellige områder. Blandt andet har man indført 

incitamentsstrukturer, som hjælper medarbejderen til at følge virksomhedens værdier (Lazear & 

Gibbs, 2015), gode arbejds-miljøforhold (Herzberg, 1968), frihed under ansvar (Lazear & Gibbs, 

2015) og mange andre tiltag, som er blevet normale i en moderne virksomhed. Ligeledes bliver 
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medarbejderens kompetence også udviklet både på et faglig og personligt plan således, at med-

arbejderen besidder de kvalifikationer, som er nødvendige i et omskifteligt marked (Boxall & Purcell, 

2016; Lazear & Gibbs, 2015). 

 

Særligt er der også kommet et fokus i HR på, hvordan man motiverer og engagerer sine medarbejd-

ere (Boxall & Purcell, 2016; Herzberg, 1968; Lazear & Gibbs, 2015), da det har mange forskellige 

fordele for virksomhederne (Andersen, Svegaard & Ankerstjerne, 2015; Harter, Schmidt & Hayes, 

2002; Rich, Lepine & Crawford, 2010). Dog er motivation og engagement ofte ret kompleks i praksis 

(Herzberg, 1968; Lazear & Gibbs, 2015; Rich et al., 2010) og kan deles op i forskellige typer (Friis & 

Hansen, 2013; Lazear & Gibbs, 2015; Rich et al., 2010; Ryan & Deci, 2000). For detailbranchen kan 

engagement hos medarbejderne være af særlig interesse, da det har potentiale til at forbedre 

kundetilfredshed (Andersen et al., 2015; Harter et al., 2002). 

 

Deslige er medarbejderen en central nøgle til at vinde kunderne i en relationsbaseret forretnings-

tilgang. Medarbejderne udgør en stor del af kontaktfasen og er derfor med til at danne kundens 

opfattelse af virksomheden. I stedet for at satse på nye kunder er en stigende trend indenfor detail-

branchen at holde fast i de kunder, som forretningen allerede har erhvervet (Christopher et al., 

2002). Dette gøres ved at tilfredsstille kunderne, så de gerne vil handle samme sted igen og på sigt få 

kunderne til at blive loyale over for forretningen. I den moderne relationsbaserede forretnings-

strategi er kundetilfredshed et af nøglebegreberne, da dette fordrer loyalitet og derved en stigende 

genkøbsgrad, således at der skal benyttes mindre kapital på at skaffe nye kunder (Christopher et al., 

2002). Ved at måle på fastholdelse af kunderne er der fokus på, at kunden skal lave genkøb, og heraf 

også hvor mange gange der genkøbes. For virksomheder, der benytter denne strategi, benyttes 

begrebet Customer Lifetime Value (CLV), hvor forskellige kundegrupper vurderes at have forskellig 

værdi for virksomheden. De detailvirksomheder, som har størst omsætning i fysiske butikker og 

satser på at differentiere sig fra onlinevirksomhederne, satser typisk på de moderne 

konkurrenceparametre (Homburg et al., 2013). 

Problemfelt 

På baggrund af beskrivelsen af markedet ovenfor er Elgiganten A/S en virksomhed, som er interes-

sant at tage udgangspunkt i, da den historisk set har konkurreret på pris og varesortiment, men i 

nyere tid er begyndt at fokusere mere på de moderne konkurrenceparametre, herunder medarbejd-

ere som ressource. Ligeledes er Elgiganten A/S, som beskrevet tidligere, en af de største detailkæder 
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i Danmark. En uddybelse af, hvorfor Elgiganten A/S er en oplagt case at vælge, beskrives under 

videnskabsteori (side 11) og afgrænsning (side 31). 

 

Elgiganten A/S er udbyder af forbrugerelektronik i primært fysiske varehuse, et område som 

danskere investerer millioner af kroner i hver dag. Udover at danskerne bruger mange penge på 

elektronik, så er det også svært for mange af dem at finde ud af, hvad der er et godt køb. De fleste af 

varerne kan klassificeres som langvarige forbrugsgoder, og det er derfor vigtigt at vælge det rigtige 

(Solomon, Bamossy, Askegaard, & Hogg, 2016). Så når der skal investeres i elektronik, så søges der 

råd og vejledning hos familie, venner, eksperter, butikspersonale osv. En faktor, som spiller en stor 

rolle i beslutningen om danskernes køb af elektronik, er internettet og dets mange informationer. 

Mange danskere bruger timer på at undersøge, hvilket produkt, de tror, der er det rigtige for dem, 

inden de foretager en handel, om det er på nettet eller nede i de danske elektronikvarehuse. Trods 

det markante forbrug af tid på at samle information på internettet besøger de fleste stadigvæk de 

fysiske varehuse for at få den sidste vejledning omkring de elektroniske varer. Derfor spiller 

Elgiganten A/S’ butiksmedarbejdere en stor rolle i forhold til, om kunderne får det elektronik med 

hjem, som passer til deres behov, og om det er en god oplevelse for dem at handle elektronik.  

  

Ligesom tendensen i markedet beskrevet ovenfor satser Elgiganten A/S på at opnå den bedste 

kundetilfredshed, så de kan vinde frem på det omskiftelige marked med de moderne konkurrence-

parametre. Den største årsag til det strategiske skifte er formentligt, at de fysiske varehuse har en 

dalende indtjeningsevne i de områder af detailbranchen, hvor varerne er hurtigere omsættende og 

har mindre tilknytningspotentiale for kunderne (Solomon et al., 2016). Grunden til dette er, at kund-

erne kan købe tilsvarende varer på nettet uden interaktion med medarbejderne i forretningen og på 

den måde spare tid. Elgiganten A/S satser på god service og den rigtige vejledning for at skabe 

kundetilfredshed, da mange kunder ikke på egen hånd har viden og ressourcerne i hverdagen til at 

gennemskue de langvarige forbrugsgoder, navnligt større elektronikprodukter. 

  

Det er medarbejderne i varehusene, som skal skabe den gode kundeoplevelse, så kunden oplever at 

have fået tilfredsstillet sine behov. Yderligere kan det antages, at medarbejdernes engagement har 

tydelig påvirkning på, om kunderne føler, at de har haft en god købsoplevelse. Derfor er det interes-

sant at kigge nærmere på, hvordan en virksomhed som Elgiganten A/S kan engagere deres med-

arbejdere i varehusene gennem forskellige tiltag. Målet med at engagere medarbejderne er at skabe 

en større CLV, en robusthed overfor Amazon og andres indtrængninger på markedet og dermed en 
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større indtjeningsevne på sigt. Da medarbejderen har en stor indvirkning på den omtalte kunde-

tilfredshed og er et centralt parameter for den valgte case, opstår der følgende problemstilling: 

Problemstillingen 

Hvilken effekt har medarbejderengagement hos salgspersonalet på kundetilfredshed? 

 

For at underbygge undersøgelsen om denne problemstilling er det ligeledes relevant at undersøge, 

hvad der påvirker medarbejderengagement hos salgspersonalet, samt hvor stor en effekt med-

arbejderengagement kan forventes at have på kundetilfredshed. Disse vil blive dækket i besvarelsen 

af følgende underspørgsmål: 

Underspørgsmål 

- Hvilke parametre har en effekt på salgspersonalets engagement? 

- Hvilke af parametrene har størst påvirkning på salgspersonalets engagement? 

- Hvor stor en effekt har medarbejderengagement på kundetilfredshed? 

Hypoteser 

Forud for undersøgelsen er der etableret en række teoretisk funderede forventninger til, hvad 

undersøgelsen vil vise som danner grundlag for indgangsvinklen. 

 

Hypotese 1 er besvarelsen af hovedundersøgelsesspørgsmålet, hvor det findes interessant at 

undersøge, hvordan medarbejderengagement hos salgspersonalet påvirker kundetilfredshed. 

Litteraturen indenfor HR og organisation er generelt enig om, at medarbejderengagement har en 

overordnet positiv virkning på forretningen (Andersen et al., 2015; Boxall & Purcel, 2016; Harter et 

al., 2002; Herzberg, 1968; Lazear & Gibbs, 2015; Rich et al., 2010), samt visse undersøgelser be-

kræfter, at der er en positiv forbindelse med kundetilfredshed (Andersen et al., 2015; Harter et al., 

2002). Derfor opstilles der en hypotese om, at medarbejderengagement har en positiv påvirkning på 

kundetilfredshed. 

 

HYPOTESE 1: Medarbejderengagement hos salgspersonalet har en positiv effekt på kundetilfredshed 

 

Undersøgelsen vil ligeledes prøve at kortlægge, hvilke bagvedliggende parametre som påvirker, om 

en medarbejder er engageret i sit arbejde. Med forbehold for, at andre parametre kan fremgå af 

empiri og derfor inddrages i undersøgelsen, så opstilles der hypoteser om, at pay for performance 
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(Boxall & Purcell, 2016; Lazear & Gibbs, 2015; Osterloh & Frey 2002), faglig interesse (Boxall & 

Purcell, 2016), personlig udvikling (Boxall & Purcell, 2016; Lazear & Gibbs, 2015), meningsfuldhed i 

arbejdet, autonomi og feedback (Lazear & Gibbs, 2015; Miner, 2005) har en positiv påvirkning på 

medarbejderengagement. 

 

HYPOTESE 2: Pay for performance har en positiv effekt på medarbejderengagement hos 

salgspersonalet 

 

HYPOTESE 3: Faglig interesse har en positiv effekt på medarbejderengagement hos salgspersonalet 

 

HYPOTESE 4: Personlig udvikling har en positiv effekt på medarbejderengagement hos 

salgspersonalet 

 

HYPOTESE 5: Meningsfuldhed i arbejdet har en positiv effekt på medarbejderengagement hos 

salgspersonalet 

 

HYPOTESE 6: Autonomi har en positiv effekt på medarbejderengagement hos salgspersonalet 

 

HYPOTESE 7: Feedback har en positiv effekt på medarbejderengagement hos salgspersonalet 

Videnskabsteoretisk perspektiv 

Som en akademisk undersøgelse dikteres undersøgelsesmetoden af det videnskabsteoretiske 

perspektiv. Der findes et utal af forskellige videnskabsteoretiske paradigmer samt perspektiver 

under hvert paradigme (Egholm, 2014). Der vil følgende blive afklaret forskellige paradigmer og 

perspektiver til undersøgelsen for at illustrere de gængse muligheder, samt vil der blive 

argumenteret for det endelige valg af paradigme og perspektiv.  

 

Det første paradigme stammer fra naturvidenskaben og kaldes realisme. Det kendetegnes ved den 

ontologiske erkendelse af en objektiv sandhed uafhængig af menneskelig fortolkning samt en typisk 

målsætning om at afdække kausale forbindelser (Egholm, 2014). To perspektiver inden for realismen 

er positivisme og kritisk rationalisme. Det positivistiske perspektiv benytter en a posteriori tilgang og 

tager dermed udgangspunkt i observationer i praksis, hvilket forfordeler en induktiv tilgang (Egholm, 

2014). Et eksempel på en undersøgelse med en positivistisk tilgang kan være et ønske om at af-

dække årsagssammenhæng mellem medarbejderengagement og kundetilfredshed ud fra empiriske 
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data samt undersøge, hvilke parametre der påvirker medarbejderengagement ud fra praksis. Disse 

fund vil så blive sammenlignet med relevant teori for muligvis at falsificere teorien. Det kritisk 

rationalistiske perspektiv har som modsætning et a priori teoretisk grundlag, der søges at verificeres 

i praksis og dermed forfordeler en deduktiv tilgang (Egholm, 2014). Et eksempel på en undersøgelse 

med et kritisk rationalistisk perspektiv kan være, hvor der fokuseres på at skabe en teoretisk 

funderet definition på medarbejderengagement og kundetilfredshed samt diskutere forholdet 

mellem disse for at teste det i praksis. Ligeledes vil der være fokus på bestemte parametre fra teori, 

som kan påvirke medarbejderengagement fremfor at tage udgangspunkt i observationer i praksis. 

 

Yderligere kan der benyttes et andet overordnet paradigme som videnskabsteoretisk perspektiv end 

realisme. Disse er der flere af, men som eksempel vil der blive diskuteret fænomenologi og social-

konstruktivisme, da disse er hyppigst benyttet som paradigmer for samfundsvidenskabelige under-

søgelser. I modsætning til realisme, så tager disse paradigmers ontologi udgangspunkt i henholdsvis 

fortolkninger og konstruktioner som virkelighed (Egholm, 2014). Uddybende, vil en fænomenologisk 

undersøgelse tage udgangspunkt i subjekternes individuelle tolkning af fænomener (Egholm, 2014). 

Et eksempel på sådan en undersøgelse kan være, hvor der undersøges medarbejderes og kunders 

fortolkning af medarbejderengagement og kundetilfredshed og forholdet mellem disse. Interesse-

feltet kunne således være, hvorvidt og hvordan medarbejdere og kunder fortolker disse forskelligt 

eller ensartet. En socialkonstruktivistik undersøgelse vil tage udgangspunkt i skabelsen af en virke-

lighed gennem sociale positioner og diskurser (Egholm, 2014). Et eksempel på sådan en under-

søgelse kan være, hvor der undersøges, hvordan medarbejderne, og muligvis også deres ledere, 

konstruerer medarbejderengagement og kundetilfredshed gennem deres diskurser og interne 

målsætninger. 

 

Det valgte problemfelt indebærer, som beskrevet før, afdækning af årsagssammenhænge, heraf især 

forbindelsen mellem medarbejderengagement og kundetilfredshed. Dette fordrer en realistisk 

ontologi i undersøgelsen, da kausale forbindelser indgår primært i en objektiv virkelighed, hvor 

fænomener påvirker hinanden uafhængigt af menneskers fortolkning af dem. Modsætningsvis ville 

en fænomenologisk eller konstruktivistisk ontologi med udgangspunkt i henholdsvis en erkendt og 

konstrueret virkelighed have fokuseret på de betydninger, der tillægges fænomenerne (Egholm, 

2014). Derfor er der valgt det realistiske paradigme til undersøgelsen frem for et af de andre para-

digmer. Til undersøgelsen er der valgt en induktiv tilgang med den begrundelse, at der ønskes at 

udfordre og muligvis falsificere den gængse litteratur for at danne grundlag for nye teorier med 
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afsæt i praksis. Dette er som følge af, at teori og dokumenteret litteratur med fokus på medarbejder-

engagement, kundetilfredshed og salgspersonalet i detailbranchen anses for at være minimal i 

forhold til dets relevans i en branche af så markant størrelse og vigtighed for erhvervs- og samfunds-

økonomien. Med et realistisk paradigme og en induktiv tilgang forfordeles der et positivistisk per-

spektiv frem for et andet perspektiv. På baggrund af disse argumenter og overvejelser vil under-

søgelsen dermed benytte et positivistisk perspektiv. 

 

Med formål at være videnskabende skal undersøgelsen opfylde en række kvalitetskriterier, både 

generelle kriterier og kriterier tilknyttet det valgte videnskabsteoretiske perspektiv. Da det posi-

tivistiske perspektiv indgår i det realistiske paradigme, så indebærer det realistiske kvalitetskriterier. 

Herunder vil der blive gennemgået hvert enkelt relevant kriterium for at afklare undersøgelsens 

gyldighed som værende videnskabende (Justesen & Mik-Meyer, 2010). 

 

Det første af de generelle kriterier er konsistens, som indebærer, at teoretiske begreber anvendes 

ensartet igennem undersøgelsen. I relation til denne er det andet af de generelle kriterier, kaldet 

præcision, som indebærer, at begreber, teorier og metoder er præcist defineret og anvendt. Kon-

sistens og præcision opfyldes i undersøgelsen ved klart at definere anvendte begreber, teorier og 

metoder ud fra anerkendt litteratur samt ved en gennemgående ensformig anvendelse af disse på 

baggrund af definitionerne (Justesen & Mik-Meyer, 2010). 

 

Det tredje af de generelle kriterier er gennemsigtighed, som indebærer, at valg i undersøgelsen er 

eksplicit begrundet (Justesen & Mik-Meyer, 2010). Gennemsigtighed opfyldes i undersøgelsen ved, 

at der eksplicit er afdækket valg og fravalg i undersøgelsen vedrørende problemfelt, perspektiv, 

metode og analyse, samt at der argumenteres for disse valg og fravalg (Justesen & Mik-Meyer, 

2010). 

 

Det fjerde af de generelle kriterier er kohærens, som indbærer en klar sammenhæng mellem 

undersøgelsens delelementer (Justesen & Mik-Meyer, 2010). Kohærens opfyldes i undersøgelsen 

ved, at den eksplicitte og konkrete problemstilling og videnskabsteoretiske perspektiv danner grund-

lag for en overordnet retningslinje på tværs af delelementerne. Ydermere er det blevet løbende kon-

trolleret, at de enkelte delelementer i undersøgelsen er sammenhængende og har en ensformig 

struktur (Justesen & Mik-Meyer, 2010). 

 

Blandt de realistiske kvalitetskriterier er det første kriterium validitet, som indebærer at skabe 
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gyldighed. For at opfylde dette kriterium skal fænomenet, som undersøgelsen måler, stemme 

overens med det, som undersøgelsen hævder at måle (Justesen & Mik-Meyer, 2010). Validitet 

opfyldes i undersøgelsen ved at minimere påvirkningen af forudantagelser i undersøgelsen. Først og 

fremmest gennem brug af en induktiv tilgang, hvor problemfeltet har været åben i forhold til udfald. 

Ydermere har der været fokus på at mindske bias i dataindsamlingen for at undgå, at data ikke 

stemmer overens med den objektive sandhed. Valg af datakilder har ligeledes været relevant for at 

opfylde kriteriet om validitet, da datakilderne udelukkende har været salgspersonalet og butiks-

kunderne, som menes at besidde den relevante data for undersøgelsen. Ydermere er der blevet 

argumenteret for gyldigheden ved anvendte metoder samt diskuteret og taget forbehold for 

metoder, hvor gyldigheden er mere porøs. 

 

Det andet af de realistiske kvalitetskriterier er reliabilitet, som indebærer at skabe pålidelighed 

(Justesen & Mik-Meyer, 2010). For at opfylde dette kriterium bør de benyttede metoder beskrives så 

nøjagtigt og objektivt som muligt, således at undersøgelsen kan gentages uden signifikante afvigelser 

(Justesen & Mik-Meyer, 2010). Reliabilitet opfyldes i undersøgelsen ved, at der eksplicit er beskrevet 

undersøgelsesmetoden, herunder interviewguides, surveys, fortolkningsmetoder i form af kodnings-

regler, litterære analysemetoder og statistiske analysemetoder. 

 

Det tredje af de realistiske kvalitetskriterier er generaliserbarhed, som indebærer, at fundene i 

undersøgelsen kan generaliseres til en større population end det undersøgte empiriske materiale 

(Justesen & Mik-Meyer, 2010). Dette er baseret på repræsentativitet, som indebærer, at case-

materialet er repræsentativt for hele populationen, og undersøgelsen dermed er generaliserbar 

(Justesen & Mik-Meyer, 2010). Med fokus på Elgiganten A/S har undersøgelsen opnået repræsen-

tativitet for hele virksomheden ved at indsamle kvalitative data med en signifikant variation i empiri i 

form af geografisk lokation og butiksstørrelse (Flyvbjerg, 2006) samt indsamle kvantitative data, hvor 

stikprøvestørrelsen anses at være tilstrækkelig for populationen (Malhotra, Nunan, & Birks, 2017, s. 

446-449). Sidstnævnte vil yderligere blive diskuteret under statistiske metoder (side 21). I forhold til 

generaliserbarhed til andre virksomheder lig Elgiganten A/S i detailbranchen, skal Elgiganten A/S ses 

som en kritisk case i form af, at Elgiganten A/S´ karakteristika gør fundene fra undersøgelsen 

plausible i lignende virksomheder (Flyvbjerg, 2006). Argumentet for, at Elgiganten A/S kan fungere 

som en kritisk case for undersøgelsen, er baseret på, at Elgiganten A/S´ B-2-C salg af elektronik 

afhænger signifikant af kundeloyalitet samt er præget af et markant brug af salgspersonale i 

varehusene, som tidligere nævnt. Yderligere understøttes generaliserbarheden, både indenfor 

Elgiganten A/S og for andre virksomheder, gennem triangulering i dataindsamling og statistisk 
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analyse. Datatrianguleringen er opnået ved at indsamle data om samme fænomen gennem for-

skellige metoder, i dette tilfælde gennem interviews, kundetilfredshedsundersøgelser og spørge-

skemaundersøgelser. Analysetrianguleringen er opnået ved at analysere samme datasæt med to 

separate statistiske værktøjer, SPSS og SmartPLS. Ved at benytte triangulering er fundene mere 

robuste og har større sandsynlighed for at reflektere den objektive virkelighed (Justesen & Mik-

Meyer, 2010). 

Metode 

Der er taget særligt forbehold for forholdet mellem Elgiganten A/S og de studerende bag denne 

undersøgelse. Den ene af de studerende er tilknyttet som medarbejder hos Elgiganten A/S og har 

været det i flere år. Dette har haft sine fordele i forhold til kendskab til virksomheden og branchen, 

adgang til data og villighed af respondenter til at deltage i undersøgelsen. Dette har dog også sine 

ulemper i form af, at det kan øge risikoen for bias i undersøgelsen samt utilsigtet brud på etik. Den 

anden studerende har dog ingen tilknytning til Elgiganten A/S, hvilket potentielt har opvejet den 

øgede risiko for bias og brud på etik ved at være særligt opmærksom på dette. 

 

Ligeledes i forhold til etiske forbehold anonymiseres respondenterne og de respektive varehuse i 

analysen for, at de frivillige deltagere i undersøgelsen ikke kan udpeges. Af metodiske grunde 

anonymiseres varehusene ikke i metodeafsnittet, fordi den geografiske lokation hjælper til 

beskrivelsen af kvaliteten af undersøgelsen. Desuden skønnes det, at det ikke har etiske kon-

sekvenser, da varehusene ikke sammenholdes med analytiske pointer i metodeafsnittet. 

 

Undersøgelsen er opdelt i to dele. Heraf undersøgelsesdel 1, som omfatter undersøgelse af de 

bagvedliggende parametre for medarbejderengagement og disses påvirkning herpå og under-

søgelsesdel 2, som omfatter medarbejderengagementes påvirkning på kundetilfredshed.  

Kvalitativ dataindsamling 

For at afdække generelle tendenser relevant for problemfeltet til både videre dataindsamling samt 

analyse er der foretaget en række interviews blandt to grupper af subjekter: Medarbejdere blandt 

salgspersonalet og kunder i Elgiganten A/S’ varehuse. Interviews med medarbejderne har til formål 

at afdække tendenser i relation til undersøgelsesdel 1. Interviews med kunderne har til formål at 

afdække tendenser i relation til undersøgelsesdel 2. Ydermere danner interviewene grundlag for 
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analyse af årsagssammenhæng gennem en specifik metode, hvor interview med kunden er for-

bundet til interview med medarbejderen, som har serviceret den specifikke kunde. Der blev i alt 

foretaget 18 interviews: 9 med medarbejdere og 9 med kunder. 

 

Det blev overvejet, om der ligeledes skulle laves interview med de nærmeste ledere for medarbejd-

erne vedrørende, hvor engageret medarbejderne er. Men dette blev forkastet tidligt i processen, da 

der blev vurderet at være for stor risiko for støj. Potentiel støj kunne for eksempel være, at lederne 

ville være biased i deres vurdering af engagement (Prendergast & Topel 1993), at de ville undlade at 

tale sandfærdigt om uengagerede medarbejdere, samt at de ikke havde dyb nok indsigt i hver enkelt 

medarbejders engagement til at kunne lave en objektiv vurdering. Det skønnes, at interviews med 

medarbejderne, hvor engagement vurderes på deres udsagn til samtlige spørgsmål, er tilstrækkeligt 

til den kvalitative undersøgelse. 

 

Til interviewene blev metoden dybdegående semistrukturerede interview benyttet (Justesen & Mik-

Meyer, 2010; Malhotra et al., 2017). Før interviewene blev der konstrueret to udførlige interview-

guides med åbne spørgsmål, én til interviews med medarbejdere og én til interviews med kunder 

(bilag 1). I interviewguidene blev der primært benyttet spørgsmål, som spurgte ind til respondentens 

generelle holdning til arbejdspladsen for medarbejderne og købsoplevelsen for kunderne. Åben-

heden i spørgsmålene havde til formål at anspore respondenter til at svare indenfor, hvad de synes 

var gældende i deres kontekst. Dette skulle sikre overholdelse af den induktive metode ved at undgå 

at påvirke respondenterne og i stedet lade dem styre sig af, hvad der er gældende i deres kontekst 

og hermed i praksis (Justesen & Mik-Meyer, 2010; Malhotra et al., 2017). 

 

Yderligere var påvirkning af respondenterne minimeret ved, at der blev givet minimal information til 

dem om undersøgelsens problemfelt og interviewenes indhold forud for interviewene. Den an-

vendte metode har taget inspiration af Gillhams semistrukturerede interviewmetode, hvor spørgs-

målene har været ens for alle respondenterne i hver gruppe, mens der er blevet stillet opfølgende 

spørgsmål til de respondenter, hvor svarene ikke menes at have været fyldestgørende (Justesen & 

Mik-Meyer, 2010; Malhotra et al., 2017). Sammenlagt er der indsamlet data med forbehold for hver 

respondents givne kontekst inden for gængse rammer af problemfeltet. 

 

For at få data af høj kvalitet blev det forud interviewene sikret, at der var en god spørgsmåls-

forståelse, således at de enkelte spørgsmål var neutrale og afbalancerede samt en-dimensionerede 
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og korte (Malhotra et al., 2017). Dette gøres for at respondenterne ikke misforstår eller tolker 

spørgsmålene anderledes end hensigten. 

 

Indledningsvis blev der foretaget fire pilotinterviews: To med medarbejdere og to med kunder. 

Formålet med pilotinterviewene var at afprøve spørgsmålene i interviewguiden samt udførelsen af 

et interview for at sikre, at svarene i interviewet var fyldestgørende med minimal påvirkning af bias 

(Justesen & Mik-Meyer, 2010; Kvale & Brinkmann, 2014). Efter de første to pilotinterviews blev 

interviewguiden tilrettet, og de resterende pilotinterviews havde til formål at efterprøve den 

reviderede interviewguide. I revideringen kan der særligt nævnes, at spørgsmål som virkede for-

virrende og uklare for respondenterne blev omformuleret, samt at der blev tilføjet spørgsmål, som 

ville åbne op for nye vinkler. Yderligere blev interviewtilgangen ændret i form af, at der blev planlagt 

at spørge ind til konkrete eksempler, hvor der manglede uddybning fra responderne, i overens-

stemmelse med Gillhams semistrukturede interviewmetode (Justesen & Mik-Meyer, 2010). 

 

Efter gennemførelsen af de i alt fire pilotinterviews og 18 interviews er hvert af de 18 interviews 

blevet transskriberet og kodet for at danne et visuelt overblik, der kunne benyttes til udarbejdelsen 

af analysen (Kvale & Brinkmann, 2014). Kodningen bestod af at tilknytte nøgleord til forskellige dele 

af de transskriberede interviews for at opdele teksten i håndterlige segmenter (Kvale & Brinkmann, 

2014). Nøgleordene var generelt inspireret af udsagn fra respondenterne, de opstillede hypoteser i 

undersøgelsen samt litteraturen. 

Kvantitativ dataindsamling  

De kvantitative data skal benyttes til at lave en korrelationsanalyse, hvor det afdækkes, hvorvidt der 

er en sammenhæng mellem medarbejderengagement og kundetilfredshed. Yderligere vil de kvan-

titative data blive benyttet til at lave en korrelationsanalyse, som skal afdække mulige parametre, 

der har korrelation med medarbejderengagement. Til at måle kundetilfredsheden benyttes El-

giganten A/S´ Happy-or-Not (HoN) score. Til medarbejderengagement og mulige bagvedliggende 

parametre benyttes der en spørgeskemaundersøgelse med grundlag i de fundne tendenser fra den 

kvalitative undersøgelsesdel 1. 

Happy-or-Not 

Happy-or-Not er en dataindsamlingsmetode, hvor kunderne angiver graden af deres tilfredshed ved 

at trykke på en knap, som symboliserer smileys af forskellig tilfredshed. Knapsystemet har fire trin, 
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hvor der er to røde, en sur og en mindre sur, og to grønne, en glad og en mindre glad. Data er ind-

samlet i samtlige af Elgiganten A/S´ varehuse i perioden januar 2018 til januar 2019, og det har været 

frivilligt om kunderne vil tilkendegive deres mening. 

  

Dataindsamlingsmetoden HoN fastslås som værende fyldestgørende til korrelationsanalyse på 

baggrund af fundene i Reichheld (2006)s undersøgelse. Reichheld (2006) etablerede, at en simpel 

kundetilfredsheds-undersøgelse afspejler et retvisende resultat af, hvorvidt forretningen kan skabe 

vækst igennem kundetilfredshed i mindst lige så høj grad som en mere kompleks kundetilfredsheds-

undersøgelse. 

 

En metode, som er populær, er Net Promoter Score (NPS), hvor det på baggrund af ét spørgsmål 

vurderes, om kundetilfredsheden har været høj (Reichheld, 2006). Spørgsmålet lyder på: ”Hvad er 

sandsynligheden for, at du vil anbefale til venner/familie?”. NPS fungerer på den måde, at man tager 

den procentuelle del af de tilfredse kunder, Promoters, og trækker fra den procentuelle del af de 

ikke tilfredse kunder, Detractors. Scorerne i midten af skalaen klassificeres som passive responden-

ter. Metoden er sammenfaldende med HoN scoren, som benyttes i denne undersøgelse. Der 

benyttes et andet lignende spørgsmål: ”Hvordan har din service været i dag?”. Da det i under-

søgelsen har været frivilligt, om man vil tilkendegive sin mening, samtidig med at HoN er en fire-trins 

skala, så er antallet af passive respondenter reduceret til et minimum. 

  

Det er desuden klart, at NPS ikke kan siges at være en altafgørende faktor, og at der i de viden-

skabelige kredse er diskussion om, hvorvidt NPS er den rigtige måde at arbejde med kundetilfreds-

hed på (Keiningham, Cooil, Andreassen & Aksoy, 2007). En af kritikpunkterne er, at NPS ikke giver 

nogle konkrete tiltag eller indsatser, som kan bruges til at forbedre scoren (ibid.). Men da dette ikke 

har direkte relevans til denne undersøgelse og der ikke er den store tvivl omkring selve målingens 

resultater, benyttes den NPS-lignende undersøgelsesmetode som dataindsamlingsmetode. 

Medarbejderspørgeskema 

Spørgeskemaet er udarbejdet således, at alle spørgsmål vurderes ud fra en skala således, at data er 

intervalskaleret (Malhotra et al., 2017). Denne type data giver det bedste udgangspunkt i forhold til 

at rangordne engagementets elementer og give en afstand imellem hvert element. Fordelen ved at 

benytte en detaljeret skala er, at man altid kan nedskalere skalatypen, hvis data skal bruges som 

nominal- eller ordinalskaleret (Malhotra et al., 2017). 
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Under udarbejdelsen af spørgeskemaet har der været fokus på, om respondenten forstår spørgs-

målet i samme kontekst, som det er tænkt under udarbejdelsen af spørgeskemaet, da det ikke er 

muligt i en kvantitativ undersøgelse at ændre på, hvordan spørgsmålet er stillet eller stille uddyb-

ende spørgsmål (Malhotra et al., 2017). Ligeledes har der også været fokus på at undgå komplekse 

spørgsmål, så respondenten forstår, hvad der menes. 

  

I spørgeskemaet er der tilføjet en svarmulighed, som implicerer, at spørgsmålet ikke vil eller kan 

besvares. Dette får respondenten til ikke at give en tilfældig besvarelse, hvis spørgsmålet er uden for 

vedkommendes kontekst (Malhotra et al., 2017). 

  

Ved opbygningen af spørgeskemaundersøgelsen blev en rød tråd tilstræbt gennem spørgsmålene og 

dermed en styrende problemstilling. Der er ligeledes tilstræbt, at spørgsmålene selv giver den infor-

mation, som er nødvendig for, at respondenten kan genkalde informationen og dermed svare 

fyldestgørende (Malhotra et al., 2017). 

 

Spørgeskemaets indhold har til formål at afdække mulige parametre, der påvirker medarbejder-

engagement, samt måle medarbejderengagement i sig selv. Førstnævnte opnås gennem en række 

spørgsmål, som er formet på baggrund af den kvalitative undersøgelse som led i den induktive 

tilgang. Sidstnævnte opnås ved et enkelt afsluttende spørgsmål om, hvorvidt medarbejderne vil 

mene, at de er engageret i deres arbejde. Alternativt kunne der være flere spørgsmål til at måle 

engagement i stil med spørgeskemaet brugt i Rich et al. (2010)s undersøgelse for at opnå en 

potentielt mere retvisende måling. Men dette blev forkastet, da spørgeskemaet ville have indeholdt 

en mængde spørgsmål, som blev vurderet til at være for mange og dermed potentielt mindske 

antallet af respondenter. I stedet benyttes der samme metode som NPS, ét spørgsmål på en fire-

trins skala. Selvom NPS er tiltænkt kundetilfredshedsundersøgelse (Reichheld, 2006), så vurderes det 

ligeledes at være passende til at undersøge engagement, heraf især argumentet om, at ét enkelt 

spørgsmål kan give et lige så retvisende resultat som et længere spørgeskema. Uddybende skønnes 

det, at respondenter vil frembringe svar til et enkelt spørgsmål om engagement, der tilstrækkeligt vil 

ligne de svar, som de samme respondenter ville frembringe til et længere spørgeskema om for-

skellige aspekter af engagement såsom indsats, entusiasme og koncentration (Rich et al., 2010). 

  

Spørgeskemaundersøgelsen er opbygget igennem Surveygizmo.com, hvor der har været mulighed 

for vurdering af spørgeskemaet (Surveygizmo, u.å.). I diagnosticeringsværktøjet kunne det ses, at 

besvarelsen er estimeret til cirka fire minutter, hvilket er en overkommelig besvarelsestid for de 
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fleste respondenter. Dette betyder, at spørgeskemaets længde som udgangspunkt ikke vil være 

årsag til eventuel manglende besvarelser. Dette bekræftes også af, at Surveygizmos automatiske 

træthedsvurderingsscore vurderer spørgeundersøgelsen til at være god. Diagnosticeringsværktøjet 

vurderer også tilgængeligheden for spørgeskemaundersøgelsen, og her vurderes den også til at være 

god (Surveygizmo, u.å.). 

 

Spørgeskemaerne er omdelt til 1070 antal medarbejdere, og der er opnået en svarprocent på ca. 

15%, hvilket giver et godt udgangspunkt og et repræsentativt resultat. I de statistiske analyser bliver 

der kigget nærmere på, hvad stikprøvestørrelsen betyder for resultaterne og konklusionen af 

analysen. 

Framework 

Formålet med analysen er at kunne acceptere eller afkræfte de formulerede hypoteser og under-

søge, om der er en sammenhæng mellem medarbejderengagement og kundetilfredshed. Derudover 

er formålet også at kunne beskrive de parametre, der påvirker medarbejderengagement således, at 

en virksomhed som Elgiganten A/S ved, hvad der kan arbejdes med for at få kundetilfredsheden til at 

stige gennem medarbejderengagement. Der tages udgangspunkt i ECSI modellens struktur, og der 

opstilles et framework for analysen nedenfor. 
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Figur 1 - Framework 

 

Dertil bruges der en række analysemetoder, som kort vil blive gennemgået og begrundet nedenfor. 

Statistiske metoder 

Statistiske forudsætninger  

Før der kan arbejdes med datasættet, er der nogle generelle forudsætninger, som skal være opfyldt. 

I forhold til stikprøveudvælgelsen er der blevet benyttet tilgængelighed (Malhotra et al., 2017), 

hvilket skal forstås som, at de respondenter, der har været tilgængelige på givende tidspunkt, og 

som frivilligt har ville deltage i undersøgelsen, angiver stikprøven. Der har været fri adgang på 

Elgiganten A/S´ interne kommunikationsplatform således, at det er tilfældigt, hvem af salgspersonal-

et som har deltaget i undersøgelsen. 
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Repræsentativitet 

Datasættet består af en række spørgsmål besvaret af en stikprøvstørrelse på 185 respondenter, som 

er tilfældigt udvalgt til at repræsentere populationen af salgspersonale i Elgiganten A/S. Størrelsen 

ligger indenfor, hvad der kan vurderes som en typisk størrelse for denne type undersøgelse, hvilket 

vil blive uddybet senere (Malhotra et al., 2017, s. 446-449; Jensen & Knudsen, 2016, s. 34). 

 

Fordelingen af besvarelser på tværs af Elgiganten A/S´ varehuse er acceptabel, da alle er repræsen-

teret. I forhold til antal besvarelser for de enkelte varehuse er der nogen, som har været meget villig 

til at indgå i undersøgelsen, og andre, som har haft minimal villighed til at besvare undersøgelsen. 

Nedenstående cirkeldiagram viser fordelingen af respondenter i en procentvis fordeling af det totale 

besvarelsesantal: 

 

Figur 2.1 - Cirkeldiagram over respondentbesvarelser 

 

Til undersøgelsens statistiske analyse af korrelation mellem engagement og kundetilfredshed 

vurderes det, at der mindst skal være tre besvarelser i det respektive varehus for at lave en re-

præsentativ sammenligning varehusene imellem. Som begrundelse for valget argumenteres der for, 

at én eller to responder ikke er tilstrækkeligt til at repræsentere et helt varehus. Derimod er tre 

respondenter nok til at udgøre en gennemsnitlig andel på over 10% af et enkelt varehus´ salgs-

personale, hvor der kan argumenteres for, at dette er tilstrækkeligt. På cirkeldiagrammet nedenfor 

vises, hvilke varehuse´ som har tre eller flere respondenter: 
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Figur 2.2 - Cirkeldiagram over respondenter, udvælgelse af minimum antal: 3. 

 

Følgende varehuse er ekskluderet i den statistiske undersøgelses del 2: Aalborg Nytorv, Aarhus Viby, 

Amagerbrogade, Hillerød, Hørsholm, Køge, Nørrebrogade, Silkeborg, Trianglen, Vejle og Viborg. I 

undersøgelsesdel 2, vil der derfor være et respondentantal på 164.  For at give et visuelt overblik 

over de eksluderede varehuse i del 2, illustrerer nedenstående figur med en rød streg, hvilke vare-

huse der er ekskluderet: 
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Figur 3 - Kort over geografisk spredning i undersøgelsen. 

 

Det kan udledes ud fra figuren, at der stadig er god geografisk spredning i besvarelsen. I undersøg-

elsesdel 1, den statistiske analyse af bagvedliggende parametre for engagement, er der ikke eks-

kluderet varehuse, da der sammenlignes imellem de enkelte medarbejdere og ikke imellem 

varehusene. 
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Stikprøvestørrelse 

Det er en nødvendighed, at stikprøven har en vis størrelse: Der kan være visse fordele ved at have 

mange respondenter med. Jævnfør de store tals love, jo flere uafhængige, som er medtaget, desto 

tættere kan man komme på det totale gennemsnit (Agresti & Franklin, 2013). Men der kan også 

være begrænsninger i forhold til at have en for stor stikprøve. Ud fra om stikprøven enten er for stor 

eller for lille, kan der blandt andet opstå nogle fejl: 

 

Type 1 fejl er risikoen for at konkludere, at påstanden er sand, når den i virkeligheden er falsk 

(Jensen & Knudsen, 2016, s. 33; Malhotra et al., 2017, s. 925;). 

Type 2 fejl er risikoen for at konkludere, at påstanden er falsk, når den i virkeligheden er sand 

(Jensen & Knudsen, 2016, s. 33; Malhotra et al., 2017, s. 925).  

 

Til de statistiske undersøgelser benyttes der Listwise rotation, som betyder, at der kun medtages de 

respondenter, som har besvaret alle spørgsmål i den givne analyse (Agresti & Franklin, 2013). Det vil 

sige, at alle dem, som har svaret “ved ikke” til et af de spørgsmål, som indgår i undersøgelsen, 

ekskluderes. Dette betyder, at i den mest kritiske situation er der en respondentrepræsentation på 

175 besvarelser. 

 

Med en population på 1070 sælgere i Elgiganten A/S, et kritisk besvarelsesantal på 175 og med et 

95% konfidensniveau kan fejlmarginen udregnes til at være lige under 7%, hvilket ikke er alarmer-

ende for denne type undersøgelse. Dette betyder, at de statiske analyser kan foretages uden yder-

ligere tvivl omkring stikprøvestørrelse, så længe der tages højde for fejlmarginen på 7%. Forneden 

vises formlen benyttet til at udregne fejlmarginen på 7%: 

 

!	 = 	√[((' − )) ∗ ,)/() ∗ (' − 1))] 
, = /(0/100)^2 ∗ 2(100− 2) 

 

!	 = 	√[((' − )) ∗ (/(0/100)^2 ∗ 2(100− 2)))/() ∗ (' − 1))] 
E = fejlmargin, N = populationen (1070), n = stikprøvestørrelsen (175), /(0/100)= kritisk værdi for 

konfidensniveau 95% (1,96), r = besvarelsesfordeling (50). 

Normalfordelt data 

Det antages, at forudsætningen om den centrale grænseværdisætning er opfyldt, og dermed an-

tages det, at jo større stikprøve desto tættere på det reelle populationsgennemsnit. Datasættet 
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antages derudover at være normalfordelt, og der anvendes et 95% konfidensinterval ved, at distri-

butionen ligger inden for to standardafvigelser og dermed dækker 95% af binormalfordelingen. 

Trods forudsætningen om, at variablen skal være normalfordelt, er det meget sjældent, at denne 

betingelse er opfyldt i spørgeskemaundersøgelser. Men forudsætningen kan stadig være opfyldt, 

hvis variablens stikprøvefordeling antages at være normalfordelt, eller som i dette tilfælde, hvor der 

udtages en større stikprøve fra en vilkårlig fordeling, da gennemsnittene vil nærme sig en normal-

fordeling (Jensen & Knudsen, 2016, s. 38). Der er blevet valgt et 5% signifikansniveau, som generelt 

er benyttet i samfundsvidenskaben, men der kunne også være valgt et signifikansniveau på 10%. Et 

10% signifikansniveau kan være nødvendigt for at sikre at målinger, der kan have en logisk ind-

flydelse, ikke ekskluderes fra undersøgelsen (Lund-Eskerod, 2018), men til en start vil 5% 

signifikansniveauet blive benyttet. 

Skalaniveauer 

I forhold til den planlagte analysemetode skal der anvendes intervalskalerede data, da der primært 

bliver benyttet parametriske tests, som er baseret på middelværdier og standardafvigelser. Om 

dette er opfyldt, vurderes ud fra common sense princippet (Jensen & Knudsen, 2016, s. 37). Spørge-

skemaet er opbygget af en Likert 4-trinsskala, hvor den samme talværdi bruges til at beskrive 

respondenternes mening. Denne metode gør det nemt for både respondenterne og analysepro-

grammerne at kunne rangere de enkelte svar til hvert spørgsmål imellem hinanden. Dette gør, at 

spørgeskemadata kan antages at være intervalskaleret, og at det opnåede skalaniveau dermed 

passer til analysemetoden. 

Missing data og outliers 

Der indledes med at rense datasættet for eventuelle fejl og mangler samt omkode missing data, 

blandt andet for at kunne skabe et retvisende datasæt, fordeling og sammenhæng i indholdet 

(Jensen & Knudsen, 2016). Outliers vurderes ud fra common sense princippet igen, da dette giver 

bedst mening i forhold til, at spørgeskemaet er bygget ud fra en Likert 4-trinsskala, hvor det er svært 

at opnå signifikante ydre punkter. Da det er svært at vurdere outliers, vurderes pålideligheden i 

respondenternes svar hovedsageligt ud fra logisk formåen ved at kigge på de baggrundsdata ind-

samlet først i undersøgelsen. I spørgeskemaundersøgelsen er der minimal forekomst af missing data, 

og det vurderes derfor som en ubetydelig faktor for undersøgelsen. 
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Andre forudsætninger 

Der er nogle andre forudsætninger for en statistisk analyse af spørgeskemadata, som kan være 

nyttige at tage højde for og vurdere ud fra. Disse forudsætninger tages i betragtning i visse analyse-

metoder og derfor beskrives disse, når de respektive analyser gennemgås. Herunder kan varians-

homogenitet og uafhængighed nævnes som værende normalt at tage i betragtning (Jensen & 

Knudsen, 2016, s. 39).  

Frekvenstabel og krydstabel 

Data anvendes først til at lave frekvenstabeller for at kunne undersøge datasættet overfladisk for 

eventuelle ukorrektheder og for at skabe et overblik over datasættet. Her benyttes der frekvens-

tabeller og histogrammer for at vise, hvordan besvarelserne er fordelt. Ligeledes sikres der blandt 

andet, at størrelsen på stikprøven kan reducere risikoen for type 2 fejl, og dermed minimeres 

risikoen for, at en hypotese afvises på et forkert grundlag. Desuden laves der krydstabeller for at 

skabe et yderligere overblik over data. Når der udføres en krydstabel-analyse anvendes en chi^2 test 

for at undersøge validiteten af sammenhængen i krydsningerne og dermed sandsynligheden for, at 

variablerne er uafhængige. For at vurdere styrken af sammenhængen i modellen benyttes Cramer’s 

V (Jensen & Knudsen, 2016). 

Faktoranalyse 

Ud fra overblikket, som blev fundet i frekvenstabellerne, udføres der en eksplorativ faktoranalyse. 

Dette udføres for at reducere variablene ned til et overskueligt antal komponenter samt for at 

reducere risikoen for type 1 fejl i de følgende analyser. Ligeledes reducerer en faktoranalyse multi-

kollinearitet og derfor laves denne, hvis der er multikollinearitet imellem variablerne. Ved at anskue 

faktoranalysen ses en Kaiser-Meyer-Olkin measure (KMO), som indikerer egnethed for faktor-

analysen, og en Bartlett’s test for at undersøge signifikans i forhold til om variablerne korrelerer 

(Malhotra et al., 2017, s. 711-712). Den enkelte variabels egnethed vurderes ud fra en korrelations-

matrice, hvor der anskues om de enkelte variabler skal vurderes yderligere. 

 

Den yderligere vurdering af variablerne foretages for at sikre, at variablerne bidrager nok til 

beskrivelsen af variansen. Derfor kigges der på ”Communalities” matricen, hvor de variabler, som 

ikke vurderes egnet i korrelationsmatricen, og som ikke bidrager med mere end 50% i forklarings-

graden af variansen, frasorteres én ad gangen ud fra det hierarkiske princip (Jensen & Knudsen, 

2016). Efterfølgende kan de fundne forklaringsgrader i den roterede matrice vurderes i forhold til, 

hvor mange og hvilke komponenter, de tilhører. Antallet af faktorer vil også̊ blive illustreret og 
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vurderet ved et scree plot. Dette vil vise, hvor mange faktor-inddelinger, som kan laves, og ud fra det 

endelige antal faktorer vurderes og tildeles de passende begreber med udgangspunkt i hypoteserne 

(Jensen & Knudsen, 2016). 

Reliabilitetsanalyse 

Reliabilitetsanalysen benyttes til at be- eller afkræfte den interne sammenhæng i de komponenter, 

som er fundet i faktoranalysen. Denne analyse skal ses som en ekstra validering af faktorerne og er 

ikke et krav til en faktoranalyse. 

 

En forudsætning for reliabilitetsanalysen er, at alle spørgsmål skal være på samme skala. Dette er 

ikke en udfordring, da alle spørgsmålene er angivet på en Likert 4-trinsskala (Jensen & Knudsen, 

2016). Yderligere kan den interne konsistens i skalaen vurderes ud fra Chronbach’s alpha, hvormed 

faktoren kan be- eller afkræftes som en del af den videre analyse (Jensen & Knudsen, 2016). 

Multipel regressionsanalyse 

Faktoranalysens faktorer kan benyttes til en multipel regressionsanalyse til undersøgelsesdel 1, hvor 

der testes sammenhæng mellem én afhængig og flere uafhængige variabler. Ved hjælp af denne 

analysemetode testes alle hypoteser, som blev opstillet tidligere, undtagen hypotese 1. Ved hjælp af 

en multipel regressionsanalyse testes der for sammenhæng mellem medarbejderengagement som 

afhængig variabel, og de identificerede faktorer som uafhængige variabler. 

 

For at vurdere multikollinearitet benyttes Variance Inflation Factor (VIF) og Tolerance (TOL) værdier 

for at se, hvor korrelerede de uafhængige variabler er (Jensen & Knudsen, 2016, s. 195; Jensen & 

Knudsen, 2016, s. 188). Hvis VIF og TOL værdierne ligger inden for grænserne af, hvor meget de 

uafhængige må korrelere indbyrdes, kan der vurderes på størrelsen af andelen af variansen, som kan 

forklares ved hjælp af R^2. VIF værdierne må ikke overstige grænseværdien på fire, og TOL værdi-

erne må ikke være mindre end grænseværdien på 0,25 (Jensen & Knudsen, 2016, s. 195). For at 

vurdere autokorrelation benyttes Durbin-Watson, og hvis værdien er mellem 1,5 og 2,5, kan det 

bekræftes, at der ikke er problemer med multikollinearitet (Jensen & Knudsen, 2016, s. 194). 

 

For at se om modellen ikke er tilfældigt sammensat, kigges der på Analysis of Variance (ANOVA) 

testen, og hvis signifikansniveauet er lavt (under 0,05), kan det ikke afkræftes, at der er sammen-

hæng (Malhotra et al., 2017, s. 919). Herefter kigges der på de enkelte variabler, hvor der ligeledes 

vurderes, om de er tilfældigt sammensat. Dette gøres ved at se på variablernes koefficienter, hvor jo 
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højere værdi desto dårligere signifikans. På den baggrund frasorteres de variabler, som er uegnet i 

modellen. 

 

Når analysen er færdig og de irrelevante variabler er fjernet, gentages dette indtil modellerne for de 

enkelte uafhængige variabler er stærke nok. Når alle resterende variabler er signifikante, kan der op-

stilles en regressionsligning. Hvis det observeres, at en af variablerne har en større effekt på tværs af 

udførte regressionsanalyser end de andre målte variabler, kan det være interessant at se, om det 

kan betragtes som en mediatoreffekt. En mere nøjagtigt sammenhæng i modellen kan undersøges i 

gennem en Structural Equation Model (SEM) via Partial Least Squares (PLS) metoden (Malhotra et 

al., 2017), hvilket vil blive udført sidst i den statistiske analyse. 

Simpel regressionsanalyse 

Den simple regression, som benyttes til undersøgelsesdel 2, er en forenkling af den multiple re-

gressionsanalyse, og der forklares derfor kun kort, hvad den kan benyttes til. Nøgletal, tests og 

vurderinger sker på samme måde som i den multiple regression. Den simple regression kan benyttes 

til at afkræfte eller acceptere, om den ene variabel er afhængig af den anden (Jensen & Knudsen, 

2016). 

Partial Least Squares 

For at have samme grundlag som i den multiple regressionsanalyse i SPSS eksporteres, formateres 

og omkodes data, så det passer i programmet SmartPLS. Derefter defineres faktorerne ved hjælp af 

de samme bagvedliggende variabler, som blev fundet i faktor- og reliabilitetsanalyserne. Ved at 

benytte SmartPLS, laves der én samlet analyse, hvor SmartPLS automatisk tager højde for mediator-

effekter. Der tages udgangspunkt i det framework, som blev opstillet tidligere i analysen. For at finde 

forklaringsgrader på de afhængige variabler laves der er en PLS-algoritme i SmartPLS, og for at finde 

t-værdierne køres der en bootstrap for dermed at se, om sammensætningen af variablerne er signi-

fikant. 

 

Ud fra de to analyser findes de samme nøgleværdier som i den multiple regressionsanalyse; Cron-

bach alpha, R^2, TOL og VIF, som kan være med til at påpege sammenhæng og signifikans. PLS-

analysen vil til sidst bidrage med en samlet forklaringsgrad af hele modellen, som kan vise sammen-

hæng og samtidig afkræfte eller acceptere alle de opstillede hypoteser. 
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Litteraturindsamling 

Der benyttes forskellige litterære tekster fra forskere, som er specialister inden for de givne om-

råder. Litteraturen er indsamlet under Cand.Merc.HRM og Cand.Merc.EMF studierne samt andre 

kilder fra biblioteksdatabaserne EBSCOhost og Libsearch. 

 

Den indsamlede litteratur bidrager til opgaven ved at sætte fokus på teoretiske begreber, områder 

eller fortolkninger. Herunder fremhæves de teoretiske tekster, som bidrager mest til opgavens 

grundlag. 

 

Egholm (2014), Justesen & Mik-Meyer (2010) og Rienecker & Jørgensen (2017) bidrager med et 

teoretisk perspektiv på, hvordan videnskabsteori og metode danner grundlag for undersøgelsen og 

det metateoretiske. 

 

Boxall & Purcell (2016) og Lazear & Gibbs (2015) bidrager med brede teoretiske fundamenter inden-

for HR, inklusiv motivation. Dette bidrager også til den teoretiske diskussion af bagvedliggende 

parametre, især vedrørende indre og ydre motivation. Rich et al. (2010) bidrager med en generel 

diskussion, formulering og undersøgelse af medarbejderengagement, som danner grundlag for den 

teoretiske diskussion af begrebet samt bagvedliggende parametre. Hackman, Lawler og Oldhams 

jobkarakteristikteori beskrevet uddybende af Miner (2005) er ligeledes benyttet dybdegående i 

analyse af medarbejderengagement og dets bagvedliggende parametre grundet teoriens omfang af 

emnet. 

 

Christopher et al. (2002) bidrager med det teoretiske perspektiv for relationsmarkedsføring, her-

under kundetilfredshed og -loyalitet. Dette bliver suppleret med diverse undersøgelser, som under-

bygger pointerne i Christopher et al. (2002). EPSI Rating (2013) bidrager med modellen, som op-

gaven hovedsageligt er bygget op omkring. Desuden bidrager den med den teoretiske model for de 

kvantitative analyser. Hertil benyttes Anderson, Fornell & Lehmann (1994), Anderson, Fornell & 

Mazvancheryl (2004) og EPSI Rating (2013) for at danne et teoretisk grundlag for, hvilke variabler der 

påvirker kundetilfredshed og loyalitet. 

Litterære analysemetoder  

Der er benyttet interviews, kundetilfredshedsundersøgelse og spørgeskemaundersøgelse som 

primære kilder, der danner det empiriske grundlag i opgaven (Rienecker & Jørgensen, 2014). 
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Derudover er der benyttet sekundære kilder om medarbejderengagement, kundetilfredshed og 

lignende i form af akademiske artikler, rapporter og uddrag fra fagteoretiske bøger til at analysere 

overensstemmelse mellem praksis og teori. Yderligere er der benyttet tertiære kilder i form af 

grundbøger om markedsføring og HRM for at danne et overblik over det faglige felt (Rienecker & 

Jørgensen, 2014). 

 

Den anvendte litteratur er grundlæggende for analysen, og dermed er den blevet gennemgået 

kritisk. Dette er gjort ved at foretage en vurdering af troværdigheden, herunder ved at tage højde for 

forlagets status, artiklens anerkendelse samt forfatterens publikationshistorik. Der er også taget 

højde for litteraturens udgivelsesår i forhold til, hvorvidt litteraturen fortsat er tidssvarende.  

  

Udover at have undersøgt kildens troværdighed, er der også vurderet, om de benyttede artikler og 

teorier kan indeholde elementer af særinteresse, herunder grunden til artiklens tilblivelse. Hvis for-

fatteren eller interessenter eksempelvis har særinteresser eller er biased i deres holdning, kan det 

påvirke gyldigheden af litteraturen og således påvirke validiteten af analysen (Rienecker & Jørgen-

sen, 2014). En anden faktor, der har været fokus på, er den anvendte litteraturs metode, herunder 

litteraturens empiriindsamling. Hensigten med dette er at skabe en forståelse for, hvorvidt artiklens 

pointer er aktuelle indenfor den positivistiske undersøgelsestilgang, og dermed vurderes artiklens 

anvendelighed i undersøgelsen (Rienecker & Jørgensen, 2014).  

Afgrænsning  

Undersøgelsens interessefelt omfavner interaktionen mellem salgspersonale og kunde i butiks-

miljøet, og hvordan medarbejderen påvirker kundeoplevelsen og kundetilfredshed. Som uddybet i 

indledningen er detailbranchen markant præget af denne interaktion samt har større fokus på 

kundetilfredshed i nyere tid, og derfor er denne branche valgt for problemfeltet. Der afgrænses til 

udelukkende at undersøge det danske marked for forbrugerelektronik. Nævneværdigt er fokusset på 

det danske marked, da det danske forbrugerelektronikmarked er præget af høj konkurrence og 

mange udbydere, både af fysiske og online forretninger, som nævnt i indledningen. Ligeledes af-

grænses der fra andre markeder end B-2-C og detailbranchen, således at der ikke tages højde for 

andre typer af brancher f.eks. servicebranchen. Ligeledes afgrænses der til at undersøge én for-

retning, nemlig Elgiganten A/S, for at benytte dem som en repræsentativ kritisk case til at generali-

sere tendenser for hele detailbranchen, som uddybet under videnskabsteori. 

 

Formålet med undersøgelsen er at afdække, om salgspersonalets engagement har en påvirkning på 
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kundetilfredshed og dermed loyalitet og genkøbsgraden hos kunderne. Ud fra allerede anerkendt 

litteratur kan det fastslås, at der er en sammenhæng mellem kundetilfredsheds og -loyalitet. Lige-

ledes gælder det også, at der er en anerkendt sammenhæng mellem loyalitet og genkøbsgrad. Der-

for afgrænses undersøgelsen fra at finde sammenhængen mellem engagement og kundeloyalitet og 

mellem engagement og genkøbsgrad. Der forudsættes, at kundetilfredshed har en signifikant på-

virkning på loyalitet, og loyalitet på genkøbsgraden (Anderson et al., 1995; Anderson et al., 2004; 

Grønholdt, Martensen & Kristensen, 2000; Jones & Sasser, 1995), og dermed bliver der fokuseret på 

forholdet mellem medarbejderengagement og kundetilfredshed. 

 

Undersøgelsens dataindsamling er afgrænset til interviews, kundetilfredshedsundersøgelser og 

spørgeskemaundersøgelser. Der argumenteres for, at disse metoder er tilfredsstillende for at opnå 

datatriangulering, da de afviger markant i undersøgelsestilgang (Justesen & Mik-Meyer, 2010). 

Forskellen i tilgang ses især i form af, at den første metode er kvalitativ og de to andre er kvan-

titative. Yderligere argumenteres disse metoder som værende fyldestgørende, da kvalitative inter-

views danner grundlag for generelle tendenser, mens de kvantitative metoder dækker analyse af 

årsagssammenhæng. 

 

Som forklaret i metodeafsnittet er der benyttet en semistruktureret interviewtilgang til indsamling af 

kvalitative data. Dermed er undersøgelsen afgrænset fra en struktureret interviewtilgang, selvom 

denne er anerkendt som værende relevant for et realistisk videnskabsteoretisk perspektiv (Justesen 

& Mik-Meyer, 2010). En struktureret interviewtilgang vil formentlig have fordret mere præcise og 

koncise svar, blandt andet på baggrund af mere lukkede spørgsmål (Justesen & Mik-Meyer, 2010). 

Den semistrukturerede interviewtilgang er valgt på baggrund af argumentet om, at åbenhed i 

spørgsmålene supporterer den induktive tilgang, samt at underspørgsmål i interviewet resulterer i 

mere fyldestgørende svar. 

 

Et væsentligt mål for HR er at understøtte forretningen for at opnå forretningsmæssige resultater 

(Boxall & Purcel, 2016). Selvom kundetilfredshed kan argumenteres som værende blandt de for-

retningsmæssige resultater, kan der ligeledes argumenteres for, at kundetilfredshed kun er en proxy 

for mere konkrete resultater såsom salg og omsætning. Det kunne dermed have været relevant, at 

undersøgelsen indebar at finde årsagssammenhæng mellem medarbejderengagement og et for-

retningsmæssig parameter såsom salg eller omsætning med kundetilfredshed som medierende 

variabel. Dog indebærer dette alternativ, at der ligeledes analyseres på sammenhængen mellem 

kundetilfredshed og det valgte forretningsmæssige parameter. Undersøgelsesinteressen har fokus 
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på forholdet mellem medarbejder og kunde samt kundens oplevelse, og den alternative under-

søgelse med salg eller lignende forretningsmæssige parameter som afhængig variabel ligger derfor 

udenfor undersøgelsesinteressen. Yderligere kan der argumenteres for, at der er væsentligt belæg i 

eksisterende litteratur for de forretningsmæssige fordele ved kundetilfredshed (Anderson et al., 

1994; Anderson et al., 2004; Christopher et al., 2002; Vandermerwe, 2000), og det er derfor til-

strækkeligt relevant at fokusere på denne. Derved er undersøgelsen afgrænset fra at undersøge 

medarbejderengagementes påvirkning på forretningsmæssige parametre som salg og omsætning. 

Elgiganten Casebeskrivelse 

Historisk positionering 

Foruden deres relevante og interessante position som case samt opfyldelse som en kritisk case er 

Elgiganten A/S valgt på baggrund af deres markedslederposition, hvor Elgiganten A/S har udkon-

kurreret flere af de store konkurrenter på forbrugerelektronikmarkedet, herunder Fona og 

Computercity. Ligeledes er der igennem tiden opstået nye konkurrenter til Elgiganten A/S, som 

indtager positionen som udfordrere og forsøger at presse Elgiganten A/S på deres vigtigste kon-

kurrenceparametre (Aaker & McLoughlin, 2007). For at fastslå, hvilke styrker og svagheder El-

giganten A/S har i forhold til deres konkurrenter, laves der en kortfattet SWOT-analyse (Aaker & 

McLoughlin, 2007). 

 
Figur 4 - SWOT. 
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Først og fremmest er Elgiganten A/S´ markante størrelse en styrke, da det betyder, at de omsætter 

deres varelager hurtigere end gennemsnittet samt kan indkøbe til en lavere pris. Elgiganten A/S’ 

styrker i forhold til konkurrenterne er deres bedre indtjeningsevne igennem mange år, som giver 

mulighed for at prismatche alle konkurrenter, hvilket positionerer Elgiganten A/S som én af de 

billigste elektronikforhandlere. Ligeledes har Elgiganten A/S fokus på kunderejsen; når kunden skal 

overveje hvilke produkter, kunden har brug for, når der skal købes et elektronikprodukt, når der er 

brug for service, eller hvis produktet har en defekt, lægges der vægt på, at kunden får den bedste 

oplevelse (Lemon & Verhoef, 2016). Desuden har Elgiganten ét af de største udvalg af elektronik-

varer på markedet og har stor tilgængelighed for kunden i forhold til både at være tilstede på mange 

fysiske lokationer og have en omfattende online webshop. 

 

Svaghederne for Elgiganten A/S er blandt andet dets størrelse, da virksomheden skal bruge mange 

ressourcer på at ændre sig i forhold til markedet. Ligeledes kan det tage tid at implementere ænd-

ringer på grund af de mange fysiske lokationer. Derfor kan det være svært og omkostningsfuldt for 

Elgiganten A/S at følge med det omskiftelige marked. Udover at Elgiganten A/S´ store udvalg af 

elektronikvarer er en styrke, så er det også en svaghed, da det kan være udfordrende at være billigst 

på alle produktkategorier samtidig, hvilket skaber en risiko for troværdigheden af brandet. En af de 

største svagheder for Elgiganten A/S er, at der ansættes mange deltidsarbejdere og studerende i 

varehusene, hvilket fordrer en stor medarbejderomsætning. Udover at dette skaber højere om-

kostninger for rekruttering og optræning (Lazear & Gibbs, 2015), så kan det resultere i, at med-

arbejdernes produktviden og erfaring er begrænset, hvilket kan gøre det svært at opretholde et højt 

serviceniveau på salgsgulvet. 

 

På baggrund af Elgiganten A/S´ styrke i forhold til hurtig vareomsætning, er der mulighed for at være 

hurtigere tilgængelig med den nyeste elektronik i forhold til konkurrenterne. Den hurtige elektronik-

udvikling forstærker denne fordel overfor konkurrenterne, da det giver anledning til nye produkt-

områder hurtigere. I forlængelse heraf kan Elgiganten A/S hurtigere sælge ud af gammel elektronik, 

hvilket er en markant fordel i et hurtigt udviklende marked. Ligeledes er det en mulighed, at 

Elgiganten A/S´ fordel af at kunne indkøbe til bedre priser stiller dem i en endnu bedre position end 

konkurrenterne på grund af den lave indtjeningsevne på markedet. Ligeledes er den lave indtjenings-

evne også en mulighed for Elgiganten A/S, da det giver nye konkurrenter større indtrængnings-

barrierer (Aaker & McLoughlin, 2007). 
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I branchen generelt, hvor Elgiganten A/S befinder sig, er der stor medarbejderomsætning, da 

sælgerne generelt ikke er særlig trofaste overfor virksomhederne og derfor skifter til den 

virksomhed, hvor der er størst lønmuligheder. Ligeledes er den lave indtjeningsmulighed også en 

trussel for Elgiganten A/S, da det kan være udfordrende at have en solid bundlinje i elektronik-

markedet. Endnu en trussel for Elgiganten A/S er de nye konkurrenceparametre, som opstår som 

følge af nye tendenser og ny teknologi indenfor salg af forbrugerelektronik. 

 

Ud fra ovenstående vurdering af Elgiganten A/S´ konkurrenceparametre giver det anledning til at 

lave et positioneringskort ud fra den generelle opfattelse af service og pris på elektronikvarerne, da 

disse to parametre er væsentlige konkurrenceparametre for Elgiganten. 

 

 
Figur 5 - Positioneringskort. 

 

Ud fra positioneringskortet kan det ses, at der er nogle konkurrenter til Elgiganten A/S, som satser 

på højere service, men ikke er helt så konkurrencedygtige på prisen, og omvendt, som satser på 

lavere priser, men ikke giver samme serviceniveau. Ligeledes er der få, som formår at give både god 

service og have de laveste priser. 
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Share of life tilgang 

I markedet ovenfor beskrevet med høj konkurrence og mange konkurrenter, som konkurrerer på 

forskellige konkurrenceparametre, er det interessant at kigge nærmere på udviklingen hos 

Elgiganten A/S. Beskrivelsen ovenfor af Elgiganten A/S´ positionering danner baggrunden for, hvorfor 

Elgiganten A/S er blevet markedsleder. I det omskiftelige forbrugermarked er det vigtigt at fokusere 

på kernen af markedsefterspørgslen. Med dette menes der ikke de klassiske konkurrenceparametre 

som selve produkterne og dets pris, men snarere det kunderne efterspørger indirekte. Tidligere var 

det de klassiske konkurrenceparametre, som var altafgørende for, om de fysiske butikker var 

rentable, men online butikker presser prisen og tidsforbruget på at købe varer. For en virksomhed 

som Elgiganten A/S skal fokusset derfor ændres til de moderne konkurrenceparametre. Dette fokus 

kan beskrives og belyses med en model for strategisk forretningstilgang, som fremgår af Jacobsen, 

Ringberg & Bjerre (2015), hvor der analyseres på kundetilfredshed og -loyalitet. 

 

Der beskrives, hvordan virksomhederne, herunder Elgiganten A/S, går fra at være Share of market til 

at være Share of life (Jacobsen et al., 2015, s. 112). For Elgiganten A/S´ vedkommende ses dette i 

beskrivelsen af deres positionering, da de nu har fokus på service og dermed at tilfredsstille kundens 

behov. Denne model omhandler, hvordan virksomheder er gået fra at skabe en transaktion med 

kunden, hvor der blev målt på tilgangen af transaktioner, til at skabe værdi for kunderne, således at 

de bliver ved med at handle samme sted. Formålet med dette er at gå væk fra et her og nu 

omsætningsfokus og fokus på kundeafgang til et fokus på kundeværdi og -fastholdelse, hvor der 

prøves at fastholde kunderne og på den måde skabe langsigtet vækst (Jacobsen et al., 2015). Bag-

grunden for dette skifte er, at der er kommet nye markedsmuligheder primært i forhold til online 

salg, hvor produkterne og de lave priser er tilgængelige alle steder. Den rigtige vejledning, service-

ydelser og interesse for kundens behov er kun tilstede der, hvor virksomheden kan interagere med 

kunden og dermed skabe tryghed og værdi. Kundeservice er derfor blevet et ekstra parameter og en 

konkurrencefordel i detailbranchen. 

 

I forlængelse heraf er medarbejderne en af de nøgleparametre til den ekstra vejledning og service, 

hvor fysiske varehuse kan differentiere sig fra blandt andet online butikker. Ved at tage tankegangen 

fra Share of life giver det logisk mening, at Elgiganten A/S er gået fra at sælge til kunderne til at lytte 

til kundernes behov og efterspørgsel og på den måde differentiere sig fra mange af de andre 

konkurrenter, særligt onlinemarkedet. Dette gøres ved at tilfredsstille kundens behov igennem inter-

aktion med udgangspunkt i kundens liv. 
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En udfordring ved at fokusere på kundetilfredshed igennem medarbejderbetjening er blandt andet, 

at medarbejderne er mennesker og derfor ikke altid arbejder struktureret og efter forskrifterne, 

hvilket kan give sporadiske ujævnheder i kundebehandlingen. Herfra udspringer undersøgelses-

grundlaget, hvor der kigges på medarbejdernes engagement og den videre påvirkning på 

kundetilfredshed. 

Kunde- og medarbejdertyper 

Kunderejsen 

I ethvert tilfælde, hvor der bliver lavet en handel mellem en udbyder og en aftager, er der en be-

slutningsrejse. Beslutningesrejsen omfavner en trigger fase, en aktiv fase, en købsfase og en passiv 

fase (Court, Elzinga, Mulder, & Vetvik, 2009). Trigger fasen er tidspunktet, hvor kunden får lyst til at 

købe noget, hvilket ikke nødvendigvis er nede i Elgiganten A/S´ varehuse, men kan være påvirk-

ningen fra alverdens ting, for eksempel reklamer eller en rollemodel. Den aktive fase er intervallet, 

hvor kunden undersøger produkterne nærmere for at finde ud af, hvilken model, brand, funktioner 

osv., som kunden forbinder med det bedste køb. Den aktive fase kan være i Elgiganten A/S´ vare-

huse, hvor produkterne afprøves og salgspersonalet spørges til råds, men det kan også være ved at 

lytte til venner og bekendte, som deler erfaringer. Købsfasen er der, hvor kunden blandt andet er 

aktivt i Elgiganten A/S´ varehus for at købe noget, altså der hvor beslutningen om et køb er truffet. 

Det er som udgangspunkt i købsfasen, undersøgelsen finder sted, da det er her medarbejderne i 

Elgiganten A/S har den største direkte påvirkning på kundens beslutninger og tilfredsstillelsen af 

kundens behov. Passiv fasen er både efter købsfasen og før en ny trigger fase og binder disse to 

sammen. Den passive fase er der, hvor kunden befinder sig det meste af tiden, og hvor kunden bliver 

påvirket af forskellige indtryk såsom tidligere køb og virksomhedens handlinger i forhold til socialt 

ansvar (Court et al., 2009). 

 

Simultant med beslutningsrejsen indgår kunden i en kunderejse, hvor kunden interagerer med virk-

somheden på forskellig vis. I Elgiganten A/S bliver der tænkt over diverse touchpoints, heriblandt 

inden kunden kommer i varehuset, ved at have en overskuelig og forklarende hjemmeside, lave 

specielle events for udvalgte produkter samt sponsorere relevante events, hvor Elgiganten A/S er 

fysisk repræsenteret. Yderligere er Elgiganten A/S tilgængelig, inden kunden skal købe noget, ved at 

lade de mange produkter være udstillet, så kunden kan afprøve dem. I købsøjeblikket er der salgs-

personale til rådighed til vejledning. Til sidst har Elgiganten A/S en eftersalgsafdeling, hvor man yder 

service til de produkter, som bliver handlet hos dem. Undersøgelsen tager udgangspunkt i købs-

fasen, hvor kunden er nede for at få vejledning hos salgspersonalet. 
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Elgiganten A/S satser på at være et Onestop-Shopping elektronikkoncept, og derfor har de også en 

bred målgruppe. Alle handler i Elgiganten A/S, uanset om de skal have nyt køkken, TV, elektroniske 

kontorartikler eller et reklamedisplay til en virksomhed. Ud fra et undersøgelsesperspektiv gør dette, 

at der ikke er nogen bestemt målgruppe at ramme udover, at Business-to-Business kunder fra-

vælges, som forklaret i afgrænsningen. Derfor skal de kvalitative undersøgelser laves på baggrund af 

tilfældig udvælgelse. 

Salgspersonalet 

Elgigantens salgspersonale består af 60% deltidsansatte medarbejdere til at dække de skæve 

åbningstidspunkter. Disse medarbejdere er typisk unge mænd imellem 18 og 30 år, og da det er 

deltid er flertallet studerende ved siden af. Resten af salgspersonalet er fuldtidsansatte primært 

enten som afdelingsleder eller som områdeansvarlig, hvor de har ansvar for at holde orden på et 

givent område. En af udfordringerne ved denne medarbejdertype er, at der kan være stor med-

arbejderomsætning hos de deltidsansatte på grund af studier. Den potentielt store medarbejder-

omsætning gør, at der går viden tabt under udskiftningen. 

Strategiske muligheder 

Der kan ud fra SWOT analysen, gennemgået tidligere i rapporten, laves en TOWS, som primært 

bruges til at identificere forskellige strategier på baggrund af de styrker og svagheder, virksomheden 

har, kombineret med de trusler og muligheder, der er i markedet (Aaker & McLoughlin, 2007). Da 

formålet med denne undersøgelse ikke er at lave en komplet kortlæggelse af Elgiganten A/S og dets 

strategiske muligheder, benyttes TOWS hovedsageligt her til at underbygge, hvilken position 

Elgiganten A/S har på det marked, hvor undersøgelsesinteressen finder sted. 

 

På figuren nedenfor ses, hvordan de fire udgangspunkter fra SWOT-analysen kombineres og derved 

danner TOWS matricen, som beskriver de strategiske muligheder, der er i nuværende situation for 

Elgiganten A/S. 
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Figur 6 - TOWS. 

 

I feltet SO kombineres Elgiganten A/S´ styrker med muligheder på markedet. Først kombineres 

styrken med personlig service og muligheden ved lav indtjeningsevne for at danne en strategisk 

mulighed, hvor der differentieres fra potentielle indtrængere på markedet som Amazon ved at satse 

på god personlig kundeservice. Dermed forstærkes indtrængningsbarriererne fra den lave ind-

tjeningsevne og skaber et stærkere forsvar for Elgiganten A/S med potentielle indtrængere. 

Ligeledes kombineres styrken ved at være en stor virksomhed med hurtig produktudvikling i 

markedet. Her kan Elgiganten A/S udnytte den høje lageromsætningshastighed fra at være en stor 

virksomhed til at satse på nicheprodukter, egen produktudvikling eller private label produkter, og 

derved følge den hurtige produktudvikling på markedet uden, at de ældre produkter bliver 

forældede, før de bliver afsat. 
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I feltet ST kombineres Elgiganten A/S´ styrker med trusler på markedet. Der tages udgangspunkt i, at 

Elgiganten A/S er en stor virksomhed, og dette kombineres med høj medarbejderomsætning på 

markedet. Først og fremmest kan størrelsen af virksomheden udnyttes til at skabe et internt job-

marked for at give medarbejderne mulighed til at skifte stilling eller avancere uden at skulle skifte 

virksomhed. Yderligere giver størrelsen af virksomheden mulighed for at investere i medarbejder-

udvikling, herunder elevstillinger, kurser og videreuddannelse. Dette kan få medarbejderne til at få 

en større tilknytning til virksomheden samt kan give dem mulighed for at udvikle sig uden at fore-

tage karrieremæssige skift. 

 

I feltet WO kombineres muligheder på markedet med Elgiganten A/S´ svagheder. Her kombineres 

den hurtige produktudvikling på markedet med den høje medarbejderomsætning i Elgiganten A/S. 

Den hurtige produktudvikling minimerer ulempen ved høj medarbejderomsætning, da der alligevel 

skal oplæres medarbejdere i nye produkter med jævne mellemrum, hvad enten de er nye eller ej. 

Derfor kan Elgiganten A/S fokusere mere på andre problematikker end medarbejderomsætningen. 

De kan endda forsøge at udnytte medarbejderomsætningen, for eksempel ved at foretage organisa-

toriske forandringer eller fremme nytænkning, da nye medarbejdere ofte gør begge dele nemmere 

(Lazear & Gibbs, 2015). Yderligere kombineres Elgiganten A/S´ svaghed ved at være en stor og rigid 

virksomhed med indtrængningsbarriereren fra den lave indtjeningsevne. Da andre virksomheder vil 

have sværere ved at trænge ind på markedet, er der mindre behov for at være fleksibel. Som sådan 

kan det være fordelagtigt for Elgiganten A/S at undlade at sætte for megen tid og penge af til at sikre 

fleksibilitet, da dette kan være kostbart samt ikke særligt nødvendigt grundet indtrængnings-

barriereren. Elgiganten A/S har derfor mulighed for at standardisere og centralisere samt fokusere 

på det langsigtede. 

 

I feltet WT kombineres trusler på markedet med Elgiganten A/S´ svagheder. Høj medarbejderom-

sætning er både en trussel og en svaghed, som kan reduceres ved at fokusere på det interne job-

marked og skabe karrieremuligheder indenfor organisationen såsom elevpladser, praktikpladser og 

lignende. Dermed kan Elgiganten A/S vende svagheden om til en styrke, hvis de formår at få med-

arbejderomsætningen under niveauet for hele markedet. Ligeledes kan en strategi om at være front-

runner på ny teknologi og serviceparametre være en strategisk mulighed for at overkomme svag-

heden ved at være en stor og rigid virksomhed og minimere truslen fra de nye konkurrence-

parametre. 
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Teori 

Medarbejderengagement 

Da denne undersøgelse er induktiv, vil analysen på baggrund af data være åben for forskellige 

tolkninger af begrebet ‘medarbejderengagement’ (eller engagement) og arbejde ud fra respondent-

ernes svar i den kvalitative og kvantitative undersøgelse. Men det skønnes nødvendigt at etablere 

begrebet ‘medarbejderengagement’ i teoretisk forstand for at kunne sammenligne praksis og teori, 

da der florerer forskellige tolkninger i litteraturen (Rich et al., 2010). En velargumenteret tolkning af 

medarbejderengagement kommer fra Rich et al. (2010), som baserer deres tolkning på Kahns teorier 

(Kahn, 1990; Kahn, 1992). Denne tolkning indebærer, at medarbejderengagement er sammensat af 

fysisk, emotionelt og kognitivt engagement. Fysisk engagement omfatter tid, energi og kræfter lagt i 

arbejdet. Emotionelt engagement indebærer entusiasme og interesse for arbejdet. Kognitivt engage-

ment indebærer koncentration og fokus på arbejdet (Rich et al., 2010). Ifølge Rich et al. (2010) er 

medarbejderen først rigtigt engageret i sit arbejde, når de er engageret på alle tre måder simultant. 

Andersen et al. (2015) og Harter et al. (2002) har ligeledes fokus på medarbejderengagement, men 

har en mere simpel fortolkning af engagement. Ifølge dem er engagement opfyldelsen af en række 

positive aspekter for medarbejderen såsom godt lederskab, klare forventninger og anerkendelse. 

 

Andetsteds i litteraturen bliver der benyttet andre termer end medarbejderengagement, men hvor 

indholdet skønnes at være foreneligt med engagement. Den første er Hackman et al.s jobkarak-

teristikteori, som fokuserer på jobberigelse (Miner, 2005). Jobberigelse har mange overlappende 

betydninger med begrebet engagement i andre artikler, såsom positiv effekt på medarbejderens 

performance (Andersen et al., 2015; Harter et al., 2002; Rich et al., 2010) og afsæt i arbejdsforhold 

såsom autonomi og meningsfuldhed i arbejdet (Rich et al., 2010). Yderligere er en væsentlig del af 

jobberigelse, at de forskellige bagvedliggende parametre alle er nødvendige for jobberigelse (Miner, 

2005), hvilket minder betydeligt om Rich et al. (2010)s tidligere nævnte påstand om, at engagement 

kun er til stede, når alle de bagvedliggende parametre er til stedet simulant. 

 

Den næste omhandler begrebet motivation, som opstår flere steder i litteraturen. Herzberg (1968) 

og Locke & Latham (2002) benytter begrebet motivation bredt som værende forgænger for hand-

ling, men også primært som et værktøj til at øge indsats og performance hos medarbejderne ligesom 

med engagement (Andersen et al., 2015; Harter et al., 2002; Rich et al., 2010). Yderligere nævner 

Herzberg (1968) og Locke & Latham (2002), at motivation stammer fra parametre, som ligeledes er 
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sammenfaldende med engagement. For eksempel nævner Herzberg (1968) meningsfuldhed i 

arbejdet som en væsentlig parameter for motivation, hvilket er sammenfaldende med et af Rich et 

al. (2010)s påstande om engagement. Locke & Latham (2002) nævner selvtillid og kendskab til 

forventninger som væsentlige parametre til motivation, hvilket er henholdsvis sammenfaldende 

med pointer fra Rich et al. (2010) og Harter et al. (2002). 

 

Flere teoretikere skelner mellem ydre motivation (extrinsic motivation) og indre motivation (intrinsic 

motivation). Ydre motivation er baseret på belønning separat fra selve arbejdet, hvilket ofte frem-

træder som monetær belønning såsom pay-for-performance eller bonusser. Indre motivation er 

derimod baseret på selvtilfredshed med arbejdet, hvilket kan skyldes flere ting forbundet med 

arbejdet såsom, at arbejdet er interessant, udfordrende eller sjovt (Boxall og Purcell, 2016; Friis & 

Hansen, 2013; Gagne & Deci, 2005; Lazear & Gibbs, 2015; Ryan & Deci, 2000; Osterloh & Frey, 2002). 

Selvom teoretikerne skelner mellem de to i forhold til effekt på visse punkter, for eksempel, at indre 

motivation er bedst til kreative opgaver, så er endemålet det samme; at anspore medarbejderne til 

at arbejde og øge performance (ibid.). I den forstand minder både ydre og indre motivation om 

engagement samtidig med, at indre motivation også har mange andre aspekter, der er sammen-

faldende med engagement. Heraf kan for eksempel nævnes, at Lazear & Gibbs (2015) kobler indre 

motivation til Hackman et al.s jobberigelse (Miner, 2005), som allerede er blevet sammenkoblet til 

engagement foroven. Monetær belønning som ansporing til øgede performance er dog ikke sam-

menfaldende med engagement fra de foregående artikler. Yderligere påpeger Boxall & Purcell 

(2016) samt Lazear & Gibbs (2015), at muligheden til at udvikle sig på sit arbejde også spiller en rolle 

for indre motivation. 

 

Som konklusion kan det siges, at engagement har mange former og tolkninger i litteraturen, samt at 

der er visse ligheder til andre termer, især motivation, men også afvigelser fra disse. Undersøgelsen 

vil benytte begreberne ‘medarbejderengagement’ og ‘engagement’ som paraplybegreber for disse 

forskellige tolkninger og sammenfaldende termer. Yderligere vil det også dække over de aspekter, 

som ikke er direkte sammenfaldende med det teoretiske ‘engagement’, men som har en forbindelse 

med andre lignende termer. Hensigten med dette er todelt. For det første er det for at bibeholde 

den induktive tilgang, så undersøgelsen er åben for mange forskellige facetter fra starten og lader sig 

derefter forme af resultaterne fra den kvalitative undersøgelse. For det andet antages det, at Rich et 

al. (2010) og Hackman et al.s (Miner, 2005) påstand om, at engagement er et amalgam af flere 

aspekter, er gældende i praksis. Derfor er det mere passende at foretage en simultan undersøgelse 

af flere facetter og parametre. 
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Kundetilfredshed og -loyalitet 

Undersøgelsesinteressen er som tidligere beskrevet for denne opgave at finde sammenhængen 

mellem medarbejderengagement og kundetilfredshed. Det nye ved denne undersøgelse er, at der 

undersøges en sammenhæng mellem medarbejderne i detailbranchen og de bagvedliggende 

parametre for om de er engageret, og om dette har en påvirkning på kundetilfredsheden. Dette i 

forlængelse af, at der er mange undersøgelser lavet omkring kundetilfredshed (Grønholdt et al., 

2000; Kristensen, Martensen & Grønholdt, 2000; Martensen & Grønholdt, 2003). En af hoved-

årsagerne til, at kundetilfredshed er omdrejningspunktet i de mange undersøgelser er, at denne har 

en signifikant påvirkning på ægte kundeloyalitet, som er et af de vigtigste moderne konkurrence-

parametre. For at understrege sammenhængen henvises der til en lang række anerkendte under-

søgelser, blandt andet en undersøgelse i hotelindustrien (Grønholdt & Martensen, 2003), i fly-

branchen (Rahim, 2016), på biblioteker (Martensen, Nørhede & Grønholdt, 2004) og generelt i andre 

lande (Anderson et al., 1994; Anderson et al., 2004; Reales & O'Connell, 2017). 

  

Som en facet af kundetilfredshed og -loyalitets begreberne kan der tilføjes, at disse kan gradbøjes 

(Reinartz & Kumar, 2002). Typisk inddeles kunderne i kategorier, hvor der vurderes på, hvilken måde 

og hvor meget, de er loyale. Ligeledes bliver det omtalt, at kunder kan være falsk og ægte loyale 

(Christopher et al., 2002). Den falske loyalitet kan beskrives ved, at kunden kun er loyal på baggrund 

af en fordel denne får tilbudt af virksomheden, f.eks. ved at indgå i et loyalitetsprogram. Ægte 

loyalitet beskrives som, at kunden vil handle hos butikken selvom denne kan få opfyldt deres behov 

hos en konkurrerende virksomhed, da helhedsindtrykket overstiger den besparelse, der er hos 

konkurrenten (Christopher et al., 2002; Reinartz & Kumar, 2002).  

 

Ægte kundeloyalitet er rentabel for alle virksomheder, da dette medvirker til, at virksomheden ikke 

behøver at investere ressourcer i at anskaffe sig nye kunder eller få de eksisterende kunder til at lave 

genkøb (Christopher et al., 2002). Kundeloyalitet er ikke en ensporet størrelse, da den ændrer sig 

over tid, hvilket kan resultere i, at kunden ikke er loyal mere. Derfor er det vigtigt at kende sine 

styrker og baggrunden for, hvorfor kunderne er loyale (Christopher et al., 2002). 

 

Udover loyalitet vil kundetilfredshed også hjælpe virksomheden med at skabe god omtale (Burger, 

2014). Den gode omtale kan f.eks. foregå på to måder, enten via Word of Mouth (WOM) eller via 

electronic Word of Mouth (eWOM) (Cheung & Thadani, 2012; Matos & Rossi, 2008). Konceptet i 

(e)WOM er, at kunderne omtaler deres tilfredshed ved den gode oplevelse i virksomheden til andre 

potentielle kunder, enten ved fysisk interaktion eller via online sociale medier. Teorien beretter, at 
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kunderne stoler mere på deres nærmeste venner og familie i forhold til at få anbefalinger end, hvad 

eksperter og reklamer implicerer. Derfor giver kundetilfredshed en forstærkende effekt på, hvor 

mange nye kunder der vil handle med virksomheden (Burger, 2014). Den endelig effekt på kunde-

tilfredshed bliver altså, at kunderne handler hos virksomheden uden, at denne har erhvervelses-

omkostninger og ligeledes laver genkøb uden, at der skal bruge ekstra ressourcer i form af tid og 

penge på at lave mersalg. 

Analyse 

Kvalitative analyse 

Kvalitativ undersøgelsesdel 1 

I det følgende vil der blive afdækket og diskuteret tendenser i den kvalitative undersøgelse relateret 

til, hvad der engagerer medarbejderne i Elgiganten A/S. For det første har disse tendenser dannet 

baggrund for udarbejdelsen af det efterfølgende medarbejderspørgeskema. For det andet vil de 

emergerende tendenser blive benyttet til at understøtte resultater i den kvantitative undersøgelses-

del 1. I denne del vil der blive benyttet ordet respondenter som betegnelse for de interviewede 

medarbejdere. 

Markante parametre 

Som det første vil der blive fokuseret på de parametre, som skønnes at have haft mest betydning 

hos medarbejderne, som vil blive kaldet markante parametre. Disse parametre skønnes at have mest 

betydning, fordi de fleste af respondenterne nævner eller henviser til dem, samt at respondenterne 

ikke er blevet adspurgt direkte om disse parametre. Da disse parametre ikke er blevet spurgt direkte 

ind til, antages de at have markant betydning for medarbejderne, da de selv bringer det op i inter-

viewet i stedet for at svare snævert på et spørgsmål. Allerførst er feedback et meget fremtrædende 

parameter hos de interviewede medarbejdere. Over halvdelen af respondenterne nævner feedback 

som en særdeles positiv del af deres hverdag, heraf ofte, at de påskønner den ros, de får som 

værende en belønning for deres arbejde (bilag 2.1.5-2.1.6; bilag 2.2.4-2.2.6; bilag 2.3.4-2.3.5). Nogle 

af medarbejderne nævner også på en påskønnende måde, at de modtager feedback til at blive 

bedre, når de har lavet noget forkert (bilag 2.1.5-2.1.6; bilag 2.2.4; bilag 2.3.4). Feedback kan derfor 

siges med væsentlig sikkerhed at have en engagerende effekt ud fra den kvalitative undersøgelse. 
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Dette stemmer overens med Hackman et al.s jobkarakteristikteori, da én af de væsentlige parametre 

til jobberigelse er feedback (Miner, 2005). 

 

Et andet parameter, som medarbejderne ofte nævner som værende vigtig, er meningsfuldhed i 

arbejdet. Selvom parameteren spørges indirekte ind til i form af spørgsmålene om, hvorfor deres 

arbejde er vigtigt for virksomheden og for dem selv, så er disse spørgsmål tilstrækkelig åbne til, at 

medarbejderens svar ikke er præget af spørgsmålene. For eksempel har visse medarbejdere svaret 

andet end meningsfuldhed i arbejdet til spørgsmålene, såsom løn og uddannelse. Over halvdelen af 

respondenterne føler, at det er vigtigt for dem at hjælpe kunderne eller gøre en forskel for dem 

(bilag 2.1.4-2.1.5; bilag 2.2.4-2.2.6; bilag 2.3.5). Nogle af medarbejderne nævner også, at de føler 

deres arbejde er vigtigt for forretningen som helhed (bilag 2.1.4-2.1.6; bilag 2.2.6). Ligesom feedback 

kan meningsfuldhed i arbejdet derfor med væsentlig sikkerhed siges at have en engagerende effekt 

ud fra den kvalitative undersøgelse. Meningsfuldhed i arbejdet er også blandt de væsentlige 

parametre for jobberigelse i Hackman et al.s jobkarakteristikteori (Miner, 2005). Yderligere nævner 

Rich et al. (2010) også meningsfuldhed i arbejdet som en væsentlig parameter for at engagere 

medarbejdere. 

 

Den sidste af de markante parametre er kompensation for arbejdet. Igen kan det argumenteres for, 

at denne parameter spørges mere eller mindre direkte ind til med spørgsmålet om, hvordan med-

arbejderne bliver belønnet på deres arbejde. Men igen har dette spørgsmål været tilstrækkeligt 

åben, da flere af respondenterne har givet andre svar end kompensation for arbejdet, såsom den 

førnævnte feedback. Kompensation for arbejdet blev også nævnt andre steder i interviewet såsom, 

hvorfor arbejdet er vigtigt for medarbejderen, og hvad der engagerer medarbejderen. Over halv-

delen af respondenterne nævner deres løn eller provision som vigtigt for dem eller direkte enga-

gerende for dem (bilag 2.1.5-2.1.6; bilag 2.2.4-2.2.5; bilag 2.3.4-2.3.6). Værd at bemærke er, at 

mange af dem også lægger vægt på performancebaseret kompensation såsom provision eller 

bonusser, hvilket kan betyde, at pay-for-performance har en engagerende effekt på dem. Som sådan 

kan kompensation for arbejde, og heraf især pay-for-performance, etableres som en væsentlig 

parameter, der engagerer medarbejderne, ud fra den kvalitative undersøgelse. Lazear og Gibbs 

(2015)s påpeger ligeledes, at aflønning og især pay-for-performance kan have en positiv ansporende 

effekt på medarbejderne, mens Boxall & Purcell (2016) nævner, at medarbejdere generelt værd-

sætter en ordentlig løn. Hackman et al. påpeger også, at en ordentlig kompensation for arbejdet kan 

være en nødvendighed for, at medarbejderen kan blive engageret (Miner, 2005). 
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Adspurgte parametre 

De næste parametre, der vil være i fokus, er blevet spurgt ind til direkte i interviewet og vil derfor 

blive betegnet som adspurgte parametre. Derfor er der, som forventeligt, mange af respondenterne, 

der berører parametrene i deres svar. Som sådan er frekvensen af respondenter, der nævner para-

metrene, der er det mest vigtige, men snarere deres forhold til dem og om de finder dem enga-

gerende. Den første af disse parametre er medarbejderudvikling. Over halvdelen forbinder med-

arbejderudvikling med noget positiv på forskellig vis (bilag 2.1.4-2.1.6; bilag 2.2.4-2.2.6; bilag 2.3.5). 

To respondenter understreger, at de synes det er vigtigt, at man er fagligt klædt på til arbejdet (bilag 

2.1.4; bilag 2.3.5). Tre respondenter er positivt indstillet overfor, at de kan lære og udvikle sig på 

arbejdet (bilag 2.1.6; bilag 2.2.4; bilag 2.2.6). Tre respondenter nævner, at de føler virksomheden 

investerer i og uddanner dem (bilag 2.1.4; bilag 2.1.6; bilag 2.2.5). Én respondent havde dog et 

lettere negativt-ladet svar, hvor de mente, at virksomhedens medarbejderudvikling udelukkende var 

til for at øge deres performance i deres arbejdsrolle og ikke for at personligt udvikle dem (bilag 

2.2.5). På baggrund af disse svar kan det antages, at medarbejderne forholder sig positivt til med-

arbejderudvikling og muligvis også engageres af det. Litteraturen nævner også, at medarbejdere 

disse dage generelt oftere efterspørger muligheder for at udvikle sig på arbejdet og kan blive demo-

tiveret eller ligefrem sige op, hvis det ikke er tilfældet (Boxall & Purcell, 2016; Lazear & Gibbs, 2015). 

 

Et andet adspurgt parameter er hjælpemidler til arbejdet eller arbejdsredskaber. Omkring halvdelen 

(fire respondenter) (bilag 2.1.4; bilag 2.1.6; bilag 2.2.5-2.2.6) nævner frustration med arbejds-

redskaber som for eksempel IT-systemer. Disse respondenter nævner forskellige mangler såsom 

langsomme systemer, komplicerede systemer eller systemer med manglende koordination mellem 

aktører. Selvom én af disse respondenter nævner, at bedre arbejdsredskaber kan engagere dem 

(bilag 2.2.6), så understreger de fleste, at det er snarere en irritation end et problem (bilag 2.1.4; 

bilag 2.1.6; bilag 2.2.5). På baggrund af dette samt det relativt lave antal af respondenter, der be-

rører parameteren i deres svar, kan det konkluderes, at det ikke er sikkert, om hjælpemidler og 

arbejdsredskaber har en effekt på engagement. Selv hvis det har, er det formentligt i mindre grad. 

Hackman et al. nævner, at arbejdskonteksten for en medarbejder, hvilket kan indebære de gængse 

arbejdsredskaber, ikke har en decideret engagerende effekt, men at det er nødvendigt, at det er i 

orden for, at medarbejderen kan blive engageret (Miner, 2005). Dette stemmer også overens med, 

hvordan respondenterne relaterer arbejdsredskaber mere til frustration og mangler frem for 

(de)motivation og engagement. 
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Den næste adspurgte parameter er struktur, hvilket kan siges at relatere sig til job design, altså 

hvordan medarbejderens arbejdsrolle er opbygget (Lazear & Gibbs, 2015). Omkring halvdelen (fem 

respondenter) (bilag 2.1.4-2.1.6; bilag 2.3.5-2.3.6) nævner, at en vis grad af struktur i deres arbejde 

såsom rutiner og rammer for arbejdet er positivt. Én af respondenterne anså endda manglen på 

struktur som særdeles negativt (bilag 2.1.6). Det kan muligvis antages på baggrund af dette, at visse 

medarbejdere foretrækker mere struktur end andre, hvilket stemmer overens med Sinding, Wald-

strøm, Krietner & Kinicki (2014)s påstand om, at nogle medarbejdere foretrækker en balance mellem 

autonomi og traditionel struktur frem for en høj grad af autonomi. Det kan dog ikke siges med 

sikkerhed om struktur har en generel engagerende effekt på medarbejdere, og hvis den har, er den 

antageligvis marginal eller afhængig af personlige præferencer. Ligesom med arbejdsredskaber kan 

det muligvis antages, at en ordentlig struktur er en nødvendighed for engagement, men kan ikke 

alene engagere, hvilket igen afspejler Hackman et al. påstand om arbejdskontekstens forhold til 

engagement (Miner, 2005). 

 

Den næste adspurgte parameter er autonomi. Selvom autonomi kan indebære forskellige aspekter, 

så er et af de væsentligste friheden til at tage egne beslutninger på arbejdet (Lazear & Gibbs, 2015; 

Miner 2005). Næsten alle respondenter anså friheden til at kunne tage egne beslutninger som 

positivt (bilag 2.1.4-2.1.6; bilag 2.2.4-2.2.5; bilag 2.3.4-2.3.6). Flere af dem uddybede dette ved at 

svare, at de følte, at friheden gjorde det nemmere for dem at betjene og hjælpe kunderne, være 

kreativ i deres arbejde samt gøre arbejdet mere spændende. Tre respondenter nævnte også en 

positiv ansvarsfølelse ved deres arbejdsrolle (bilag 2.1.5; bilag 2.3.4-2.3.5), hvilket også kan relateres 

til autonomi (Miner, 2005). To respondenter nævnte det positive ved at kunne præge forretningen 

på trods af deres lavere rang, da de så følte, at deres meninger og ideer var værdsat (bilag 2.1.6; 

bilag 2.2.6). Én respondent nævnte også, at det er positivt at kunne “være sig selv” på arbejdet (bilag 

2.2.5), mens en anden respondent udtalte, at selve autonomien gav dem en ansvarsfølelse (bilag 

2.3.4). Sammenlagt kan det siges, at der er god sandsynlighed for, at autonomi engagerer med-

arbejderne i deres arbejde på flere måder. Dette stemmer overens med litteraturen, da Lazear & 

Gibbs (2015) nævner autonomi, som værende engagerende, mens Hackman et al. beretter, at 

autonomi engagerer medarbejderen ved at give dem en ansvarsfølelse over for arbejdets resultater 

(Miner, 2005). Rich et al. (2010) påpeger også, at autonomi engagerer medarbejderne ved at give 

dem frie rammer til at eksperimentere og være kreativ i arbejdet samt udfolde deres “rigtige jeg”. 

 

Den sidste af de adspurgte parametre er forholdet til kollegaer. Næsten alle respondenter nævner, 

at de har et godt forhold med deres kolleger (bilag 2.1.4-2.1.6; bilag 2.2.4-2.2.6; bilag 2.3.5-2.3.6). 
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Fem respondenter nævner det positive ved, at man kan have det sjovt med sine kolleger (bilag 2.1.5-

2.1.6; bilag 2.2.5-2.2.6; bilag 2.3.5). Tre respondenter nævner, at gode kollegaer eller et godt forhold 

til kollegaer kan have en motiverende eller engagerende effekt (bilag 2.1.4; bilag 2.2.5-2.2.6). To 

respondenter nævner, at det er positivt, når der er en sund konkurrenceånd blandt kollegaerne 

(bilag 2.1.6; bilag 2.2.4). To respondenter nævner, at det er vigtigt, at uenigheder og konflikter med 

kollegaer ikke bliver personlige (bilag 2.1.6; bilag 2.3.4). På baggrund af dette, kan det antages med 

god sandsynlighed, at medarbejderens forhold til kollegaerne kan have en engagerende effekt, 

enten direkte eller gennem sjov og konkurrenceånd. Omvendt kan det også skønnes, at et dårligt 

forhold til kollegerne kan have en negativ effekt på engagement, for eksempel ved at konflikter 

bliver personlige. Igen kan der drages paralleller til Hackman et al. påstand om, at arbejdskonteksten 

skal være i orden. Hackman et al. bruger endda forholdet til kollegaer som et eksempel på en del af 

arbejdskonteksten, der bør være i orden for, at medarbejderen kan blive engageret (Miner, 2005). 

Men foruden Hackman et al., nævner de andre teoretikere ikke forhold til kollegaer som nogen 

væsentlig parameter for engagement. Selvom dette sår en vis tvivl i antagelsen om, at forholdet til 

kollegerne kan være engagerende, kan det også være et tegn på, at praksis afviger fra teori. 

Moderate parametre 

Ligesom de markante parametre, så er de næste parametre ikke blevet spurgt direkte ind til, og 

respondenternes benævnelse af dem antages derfor at bære mere vægt. Men i modsætning til de 

markante parametre, så nævnes disse parametre ikke lige så frekvent eller med lige så stor be-

tydning. Derfor vil de blive betegnet som moderate parametre. Den første af disse parametre er en 

personlig interesse i arbejdet, også kaldet faglig interesse. Fire respondenter nævner, at deres 

arbejde er sjovt, udfordrende og/eller spændende (bilag 2.1.4-2.1.6; bilag 2.3.4). Én respondent 

nævner også, at en af grundene til, at arbejdet er vigtigt for dem, er deres interesse i forbruger-

elektronik (bilag 2.3.5). Én respondent henviser også til faglig stolthed, da de siger, at de ønsker at 

gøre et godt arbejde (bilag 2.2.4). Disse respondenter lægger også vægt på, at den faglige interesse 

har en væsentlig betydning for dem og deres engagement. En anden form for faglig interesse, der 

også emergerer i den kvalitative undersøgelse, er en interesse i selve virksomheden. To responder 

nævner, at de godt kunne tænke sig at arbejde opad i hierarkiet i virksomheden (bilag 2.1.5; bilag 

2.2.5), mens én respondent nævner et ønske om at præge virksomheden i større grad (bilag 2.2.6). 

Som sådan kan det antages, at faglig interesse har en positiv effekt på engagement ifølge den kvali-

tative undersøgelse. Dette stemmer også overens med Boxall & Purcell (2016), som beretter, at en 

interesse i arbejdet, virksomheden og/eller i branchen kan virke engagerende for medarbejderne. 
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Den næste parameter er medarbejderens forhold til deres overordnede. To respondenter nævner 

eksplicit et godt forhold til deres nærmeste leder (bilag 2.1.5; bilag 2.2.4). Én respondent nævner, at 

et positivt pres fra nærmeste leder hjælper dem til at være engageret (bilag 2.2.6), mens en anden 

respondent påskønner, at nærmeste leder inddrager medarbejderne i møder og lignende (bilag 

2.1.4-2.1.6; bilag 2.3.4). Tre respondenter nævner også et godt forhold til den øverste ledelse (bilag 

2.1.4; bilag 2.2.5-2.2.6). Blandt andet nævner de, at den øverste ledelse ikke virker arrogant og giver 

dem en følelse af, at være vigtig for virksomheden, for eksempel ved ofte at besøge medarbejderne 

på gulvet. Selvom respondenterne ikke koblede engagement direkte til forholdet med ledelse, und-

tagen én (bilag 2.2.6), så kan det antages ud fra respondenternes svar, at forholdet til ledelsen kan 

have en effekt på engagement. Dette stemmer også overens med Rich et al. (2010)s påstand om, at 

medarbejderne er mere engageret, når de har et godt forhold til ledelsen, fordi de føler, at de har 

mere frirum til at udfolde sig. 

 

Den sidste af de moderate parametre er medarbejderens forhold til kunderne. Denne er til dels 

allerede nævnt i foregående parametre, såsom feedback (en respondent) (bilag 2.1.5) og menings-

fuldhed i arbejdet (seks respondenter) (bilag 2.1.4-2.1.5; bilag 2.2.4-2.2.6; bilag 2.3.5), men den 

markante frekvens af svar relateret til kunder fordrer en særlig opmærksomhed på medarbejderens 

forhold til dem. Mere specifikt nævner tre respondenter, at det er vigtigt, at kunderne er glade (bilag 

2.1.4; bilag 2.2.5-2.2.6), mens to respondenter nævner, at det er vigtigt at hjælpe kunderne (bilag 

2.2.5-2.2.6). Én respondent nævner sågar, at det at hjælpe kunderne er en sjov udfordring (bilag 

2.3.4). Én respondent nævner også, at situationerne med kunderne kan variere, hvor nogle situa-

tioner kan være gode, mens andre er mindre gode (bilag 2.1.5). På baggrund af dette, kan det 

antages, at medarbejdernes forhold til kunderne har en effekt på medarbejdernes engagement. 

Selvom litteraturen om medarbejderengagement ikke har haft fokus på medarbejderens forhold til 

kunder, så giver det mening i undersøgelsens kontekst, da kontakt med kunderne udgør en væsent-

lig del af de undersøgte medarbejderes arbejdsdag. 

Minimale parametre 

For at være fyldestgørende i en induktiv tilgang, vil der ligeledes blive fokuseret på parametre, som 

havde emergerende, men minimale tendenser. Disse vil blive betegnet som minimale parametre. 

Den første af disse parametre er variation i arbejdet, hvor kun én respondent henviser til dette ved 

at nævne en interesse i at rotere mellem de forskellige salgsafdelinger i varehuset (bilag 2.3.6). Den 

anden af disse parametre er målsætning i arbejdet. Her nævner kun to respondenter, at mål såsom 

KPI’er og en resultatorienteret tilgang engagerer dem (bilag 2.1.5; bilag 2.2.6). Den tredje af disse 
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parametre er andre fordele og goder for medarbejderne. Heraf er der såmænd fire respondenter, 

der værdsætter personalerabatter, -køb og -konkurrencer (bilag 2.1.5-2.1.6; bilag 2.2.5-2.2.6), men 

med undtagelse af én af dem (bilag 2.1.5), så antyder respondenterne, at disse ikke vægter højt hos 

dem. Den sidste af disse parametre er CSR, hvor én respondent påskønner virksomhedens initiativer 

inden for kunderettigheder og miljø (bilag 2.1.6). 

 

Da disse fire parametre har enten kun én eller to respondenter, der lægger vægt på dem, så er der 

marginal grund til at antage, at de har en generel effekt på medarbejdernes engagement. Ved-

rørende variation i arbejdet og arbejdsmålsætninger stemmer dette umiddelbart ikke overens med 

litteraturen om engagement. For det første fastslår Hackman et al. variation i arbejdet som en 

væsentlig parameter, der engagerer medarbejderne (Miner, 2005). Det skal dog også nævnes, at 

Hackman et al. yderligere påpeger, at variation i arbejdet kan substitueres med andre parametre 

såsom meningsfuldhed i arbejdet (Miner, 2005). For det andet påpeger Locke & Latham (2002), at 

målsætning har en betydelig motiverende effekt på medarbejderne. Litteraturen om engagement 

nævner ikke CSR, personalerabatter eller lignende, hvilket understøtter, at det muligvis ikke har en 

effekt på engagement. 

Medarbejderspørgeskema 

På baggrund af den induktive tilgang har intentionen med medarbejderspørgeskemaet været at 

afprøve de tendenser, der blev afdækket i den kvalitative undersøgelse, med kvantitative metoder. 

Derfor har det været et krav, at spørgeskemaet har inddraget emner, der dækker de tendenser, der 

skønnes væsentlige og derfor også eksluderet de parametre, som ikke skønnes væsentlige. Som 

basis for udarbejdelsen af spørgeskemaet er der blevet hentet inspiration fra spørgeskemaet 

benyttet af Harter et al. (2002) i deres undersøgelse om medarbejderengagement. Dette spørge-

skema har dannet inspiration på baggrund af dets brede dækning af forskellige aspekter relateret til 

medarbejderengagement samt inddragelse af brede spørgsmål passende til en induktiv tilgang. Dog 

er det kun benyttet som inspiration og ikke som direkte applikation, da dets oprindelige formål er at 

måle graden af engagement frem for at afdække de parametre, der kan have effekt på engagement. 

Spørgsmålene fra Harter et al. (2002) er blevet omformuleret, og der er tilføjet ændringer, således at 

de dækker de bagvedliggende parametre. Ligeledes er skalaen ændret fra en 5-trinsskala til en 4-

trinsskala. Det sidstnævnte skyldes, at en 4-trinsskala ikke giver respondenten mulighed for at være 

neutral i sin besvarelse. Fire-trins skalaen tvinger respondenten til at overveje, om deres mening 

enten er positivt eller negativt ladet og giver derfor typisk et mere grundigt overvejet resultat 

(Malhotra et al., 2017). Ydermere er der blevet udarbejdet originale spørgsmål til spørgeskemaet 
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for, at det kan være fyldestgørende i at dække de væsentlige tendenser fra den kvalitative under-

søgelse. I det følgende vil der blive forklaret, hvordan hver af de væsentlige tendenser bliver spurgt 

ind til i spørgeskemaet. 

Markante parametre 

Feedback blev dækket i spørgeskemaet primært ved spørgsmålet, der referer til ros og anerkend-

else, da disse også var mest fremtrædende i tendenserne om feedback. Feedback relateret til, når 

medarbejderen bliver korrigeret i arbejdet, blev dækket mere indirekte i spørgeskemaet ved spørgs-

mål om læring samt forhold til overordnede, da disse ofte relateres til konstruktiv feedback. Men-

ingsfuldhed i arbejdet var relateret til kunderne og til medarbejderens rolle i virksomheden. Det 

vurderes, at dette parameter blev dækket ved at tilføje spørgsmål om kunderelationen og følelsen af 

vigtighed af arbejdet i virksomheden. Spørgsmålet om kunderelationen dækkede ligeledes det 

moderate parameter om forhold til kunderne. Yderligere blev der bibeholdt spørgsmålet om virk-

somhedens mission/formål som et mere bredt spørgsmål til meningsfuldhed i arbejdet. Kompen-

sation for arbejdet blev vurderet at mangle fra det inspirerede spørgeskema fra Harter et al. (2002), 

og der blev derfor tilføjet et spørgsmål om, hvorvidt medarbejderen føler, at de bliver betalt for det, 

deres arbejde er værd. 

Adspurgte parametre 

Medarbejderudvikling blev dækket i spørgeskemaet af spørgsmålene om læring, udvikling og 

fremskridt. Hjælpemidler og arbejdsredskaber blev dækket af spørgsmålet om materialer og 

redskaber til at gøre et godt arbejde samt spørgsmålet om, hvorvidt medarbejderen har mulighed 

for at gøre sit bedste. Struktur blev dækket mere indirekte i spørgeskemaet gennem spørgsmålene 

om mulighed for at gøre sit bedste samt viden om, hvad der forventes af medarbejderen på 

arbejdet. Grunden til dette er først og fremmest, at mange respondenter havde svært ved at tolke 

begrebet “struktur”. Ydermere ville svar til et spørgsmål som “jeg har en god struktur på arbejds-

pladsen” være svær at tolke, da det kan både betyde, at strukturen er passende løst eller passende 

fast, da det afhænger af medarbejderens præferencer. Autonomi blev dækket i spørgeskemaet af 

spørgsmålet om, hvorvidt medarbejderen føler deres meninger bliver hørt samt det tilføjede spørgs-

mål om, hvorvidt medarbejderen føler, at de kan tage egne beslutninger på arbejdet. Forhold til 

kollegaerne blev dækket i spørgeskemaet af spørgsmålene om en bedste ven på arbejdet samt om, 

hvorvidt de føler, at kollegaerne er engageret til at gøre et godt arbejde. Yderligere dækkes forhold 

til kollegaerne af spørgsmålene om, at én på arbejdet bekymrer sig om medarbejderen på et person-

ligt plan samt om, der er nogle, der bakker op om medarbejderens udvikling. Der holdes dog særligt 

øje med, at disse også kan relateres til forhold til overordnede. 
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Moderate & minimale parametre 

Faglig interesse blev dækket i spørgeskemaet af det tilføjede spørgsmål “jeg synes mit arbejde er 

interessant”. Forhold til overordnede blev dækket, som tidligere nævnt, af spørgsmålene om, at én 

på arbejdet (heraf også overordnede) bekymrer sig om medarbejderen på et personligt plan samt 

om, der er nogle, der bakker op om medarbejderens udvikling. Men da disse spørgsmål også kan 

relateres til forhold til kolleger, så er der tilføjet et spørgsmål, der eksplicit spørger, om medarbejd-

eren har et godt forhold til overordnede. Forhold til kunderne er, som tidligere nævnt, dækket af det 

tilføjede spørgsmål om, hvorvidt kunderne bidrager positivt til medarbejderens hverdag. Da det blev 

konstateret, at der er stor sandsynlighed for, at de minimale parametre ikke har en effekt på med-

arbejderengagement i den kvalitative undersøgelsesdel 1 er disse ikke blevet dækket i spørge-

skemaet. 

 

For et komplet overblik over udformningen af spørgeskemaet refereres der til bilag 3. 

Kvalitativ undersøgelsesdel 2 

Ved at anskue kundeinterviewene fra de undersøgte varehuse kan der udledes nogle tendenser, som 

bruges til at fortolke ikke-kvantificerbare sammenhænge og til at underbygge resultaterne af den 

kvantitative undersøgelsesdel 2. Der tages udgangspunkt i det teoretisk framework fra ECSI-model-

len, hvor kundetilfredshed bliver påvirket af bagvedliggende parametre (EPSI Rating, 2013). Disse 

parametre er image, forventninger, oplevet produktkvalitet og oplevet servicekvalitet (EPSI Rating, 

2013). Da undersøgelsesinteressen omfatter medarbejderengagement og kundetilfredsheden 

udelades de kundetilfredshedsparametre fra ESCI-modellen, som ikke stammer direkte fra med-

arbejderinteraktion, og der fokuseres derfor på oplevet servicekvalitet og forventningerne hertil. 

Dog fremhæves der tydelige tendenser i kundebesvarelserne, som ikke er direkte relateret hertil, da 

disse kan benyttes til at vurdere den samlede undersøgelse senere i undersøgelsen. 

 

Jævnfør metodeafsnittet tager den kvalitative undersøgelsesdel 2 udgangspunkt i tre varehuse, hvor 

tre kunder har indvilliget i spørgeundersøgelsen (bilag 2). Herunder vil de interviewede kunder blive 

betegnet som respondenter.  

 

I varehus 1 havde respondent 1 og 3 en forventning om god service, og respondent 2 havde ingen 

forventninger (bilag 2.1.1-2.1.3). En interessant tendens, som udspringer af respondent 2s udtalelse 

er, at vedkommende var overrasket over, at der blev lyttet til behovet og ageret efter det. Der be-

skrives dog, at dette ikke havde stor indflydelse på oplevelsen, men at det havde haft en negativ 
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effekt, hvis medarbejderen ikke havde været engageret, empatisk og lyttet til behovet. Deslige fik 

respondent 1 og 3 indfriet deres forventninger til service, og i det ene tilfælde blev respondenten 

også påvirket af, at der blev gjort en ekstra indsats for at finde en billigere pris (bilag 2.1.1-2.1.3). 

 

I varehus 2 havde respondenterne forskellige forventninger i forhold til, hvad der skulle ske i Elgigan-

ten A/S. Respondent 1 havde ingen forventninger, men blev overrasket over serviceniveauet, og 

særligt blev det fremhævet, at der blev spurgt ind til, lyttet og reageret ud fra respondentens behov. 

Respondent 2 havde en forventning om, at servicen var som den plejede, nemlig god. Dette blev 

indfriet ved, at medarbejderen kendte til produkterne og ikke prøvede at snakke udenom det, som 

det handlede om. Respondent 3 forventede at blive overfaldet med “salgs-pjat”, men blev positivt 

overrasket over, at der blev lyttet til respondentens behov og handlet på dette grundlag (bilag 2.2.1-

2.2.3). 

 

I varehus 3 havde respondent 1 og 3 en forventning om god service. I begge tilfælde blev forvent-

ningerne indfriet ved, at der blev taget udgangspunkt i respondenternes behov, men de følte ikke, at 

der skete noget særligt. Begge besvarede, at medarbejderne var engageret. Respondent 2 havde 

ingen forventninger, men følte, at der blev givet dårlig service på baggrund af, at respondenten 

virkede uengageret. Respondenten ytrede, at de måske gerne ville have købt noget ekstra tilbehør 

og måske et hovedprodukt mere, men på baggrund af oplevelsen med salgspersonalet, mistede de 

lysten til at handle mere end det absolutte nødvendige (bilag 2.3.1-2.3.3). 

 

En generel vurdering af interviewene med kunderne giver et billede af, at kunderne var mest til-

fredse i varehus 2, næstmest i varehus 1 og mindst i varehus 3. Særligt i varehus 3 fremkom der en 

tendens om, at medarbejderengagement har en betydning for kundetilfredsheden illustreret af 

respondent 2, som havde en meget negativ oplevelse. Desuden fremkom det, at vurderingen af 

medarbejderengagement ikke umiddelbart var det, som alene gav kunderne en god oplevelse. 

Ligeledes fremkom det i næsten alle tilfælde, at den forventede kvalitet af service også havde en 

indvirkning på den oplevede servicekvalitet hos respondenterne. Disse to tendenser er overensstem-

mende med ECSI modellens opbygning, hvor der teoretisk fremkommer flere variabler end engage-

ment, som påvirker kundetilfredsheden, og at disse påvirker hinanden internt (EPSI Rating, 2013; 

Johnson, Gustavsson, Andreassen, Lervik & Chae, 2001). 

 

Ud fra data kan der også laves en kvalitativ vurdering, hvor der sammenlignes medarbejderengage-

ment og kundetilfredshed internt i varehusene. Disse vurderinger er baseret på et helhedsbillede af 
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de interviewede kunder og medarbejderes udtalelser. Vedrørende medarbejderengagement er der 

lagt vægt i medarbejderinterviewene på deres interesse for arbejdet, syn på virksomheden som 

arbejdsgiver og opfattede mangler i vurderingerne. Vedrørende kundetilfredshed er der lagt vægt i 

kundeinterviewene på opfattet serviceniveau, hjælp til køb og dækning af behov. Derefter kan 

vurderingerne sammenlignes for at afdække mulig sammenhæng mellem engagement og 

kundetilfredshed. 

 

Følgende er opstillet vurderingerne af hver medarbejder fra hvert varehus. Engagement og kunde-

tilfredshed er vurderet fra 1 til 3 internt i hvert varehus, hvor 1 er højest og 3 er lavest. Kundetil-

fredshed angiver kundetilfredsheden for den kunde, som den pågældende medarbejder betjente. 

 

Medarbejder Engagement Kundetilfredshed 

Varehus 1 - A 3 2 

Varehus 1 - B 1 3 

Varehus 1 - C 2 1 

   

Varehus 2 - A 2 2 

Varehus 2 - B 1 3 

Varehus 2 - C 3 1 

   

Varehus 3 - A 1 1 

Varehus 3 - B 2 3 

Varehus 3 - C 3 2 

Figur 7 - Tabel over engagement og kundetilfredshed, kvalitativ. 

 

Ud fra tabellen forekommer det, at der er ikke nogen klar sammenhæng mellem engagement og 

kundetilfredshed. For eksempel i varehus 2 var der var størst kundetilfredshed hos den kunde, som 

den mindst engagerede medarbejder havde snakket med. Ligeledes, var der mindst kundetilfredshed 

hos den medarbejder i varehus 2, som vurderes til at være mest engageret. 
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Ved at koble disse sammenligninger sammen bliver der ud fra den kvalitative undersøgelse ikke 

ansporet til nogen sammenhæng mellem engagement og kundetilfredshed. Dette stemmer overens 

med ovenstående fund om, at der kan være andre variabler, som påvirker kundetilfredshed, men 

det stemmer ikke overens med litteraturen, som siger, at der er en sammenhæng mellem de to 

(Andersen et al., 2015; Harter et al., 2002). Yderligere skal der tages forbehold for, at vurderingerne 

og sammenligningerne har risiko for ikke at være retvisende. For eksempel blev der også vurderet, at 

kundetilfredsheden mellem respondenterne i varehus 1 og 2 var meget tæt, hvilket kan skævvride 

sammenligningerne. Undersøgelsen bør derfor fortsættes, og der testes hypoteser i den kvantitative 

undersøgelsesdel 2, hvor der statistisk kan vurderes, om der er sammenhæng, og i så fald, hvor stor 

en påvirkning. 

Kvantitativ Analyse 

Statistiske analyser, del 1 

På baggrund af de kvantitative data, som er opsamlet i Elgiganten A/S’ 38 varehuse fordelt rundt 

omkring i Danmark, kan der laves statiske analyser. Data bliver behandlet som beskrevet i analyse-

planen, og i dette afsnit fokuseres der udelukkende på data vedrørende medarbejderengagement og 

de bagvedliggende parametre. 

Frekvenstabeller 

Først startes der med at skabe et overblik over baggrundsdata, hvilket gøres ved at lave nogle simple 

frekvenstabeller over datasættet i SPSS. Ud fra disse frekvenstabeller fremspringer der nogle tend-

enser, som kan overvejes. 

 

Når der kigges på et distributionsdiagram (bilag 4) over spredningen af besvarelser i de forskellige 

varehuse, er der primært en jævn fordeling. Det er dog værd at bemærke, at to varehuse, Gentofte 

(11) og Strøget (32), er særligt godt repræsenteret og derfor har disse større indflydelse på de videre 

analyser. 

 

Kigges der på fordelingen af alder fremspringer det, at det er primært i aldersgruppen 20-30 år, som 

har besvaret undersøgelsen. Men der er repræsenteret et aldersspænd fra 18-53 år. Ligeledes når 

der kigges på fordelingen af køn, så er der en stor overrepræsentation af mænd. Dette var også et 

forventet resultat, da størstedelen af salgspersonalet i Elgiganten A/S er yngre mænd, som tidligere 
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nævnt. Ved at kigge på det sidste af baggrundsdata fremkommer det, at langt de fleste har som den 

højest afsluttede uddannelse en gymnasial uddannelse. 

 

Undersøges spørgeundersøgelsen videre, kan det udledes ud fra frekvenstabellerne, at 175 ud af 

185 respondenter har besvaret alle spørgsmålene. Alle spørgsmål, undtagen to, har en overvejende 

højreskæv svartendens, hvilket også kan aflæses af skævheden i SPSS, hvor alle variabler får tildelt 

en værdi i intervallet -0,8 til -1,8. En tommelfingerregel siger, at [1,5] er grænseværdien for skæv-

heden, og i dette tilfælde er der kun få af variablene, som nærmer sig [1,5]. Derfor ses der igennem 

fingre med dette, men det inddrages stadig i en helhedsbetragtning, når der bliver konkluderet på 

undersøgelsen. De to spørgsmål, som ikke er højreskæv, er spørgsmål var17, “Jeg har en bedste ven 

på arbejdet” og var20, “Jeg føler, jeg bliver betalt for det mit arbejde er værd”. 

Krydstabeller 

En forudsætning for at lave krydstabeller er, at stikprøven ikke må være for lille. Jævnfør frekvens-

tabellerne er der ingen signifikant reducering i antal af besvarelser, og derfor kan det konkluderes, at 

der kun er en lille risiko for, at der opstår en type 2 fejl. 

 

For at finde ud af, om krydsningerne kan forklare noget, kigges der på residualet i mellem det 

faktiske og det forventede antal besvarelser til hver krydsning. Hvis residualet har en vis størrelse, 

kan der siges at være en sammenhæng mellem de krydsede variabler, såfremt chi^2 testen ikke kan 

sandsynliggøre en tilfældighed (Jensen & Knudsen, 2016; Malhotra et al., 2017). 

 

Først laves der krydstabeller over baggrundsdata krydset med engagement parameteren, var42, for 

at se, om der er en sammenhæng mellem alder, køn, varehus samt uddannelsesniveau og engage-

ment (bilag 5). Der opsættes således en H0 hypotese om, at der er uafhængighed mellem de kryd-

sede variabler. For at vurdere krydstabellerne kigges der på de residuale udsving, men før dette 

kigges der på Cramer’s V, altså styrken på undersøgelsen, og om undersøgelsen kan forkaste H0 

hypotese og dermed acceptere, at der er et sammenfald hos variablene. Der er ingen af de krydsede 

variabler, som giver anledning til at forkaste H0 hypotesen. Derfor kan disse krydsninger konkludere, 

at der er ingen signifikant påvirkning på engagement uanset, hvilket køn, alder, varehus eller 

uddannelsesniveau respondenterne har. 
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Videre laves der krydstabeller imellem hver variabel i spørgeskemaundersøgelsen og engagement 

parameteren, således at der undersøges om H0 kan forkastes, og om der kan konkluderes en mulig 

sammenhæng mellem de enkelte variabler og engagement (bilag 6). 

 

Ud fra tabellerne i bilag 6 kan det ses, at Cramer’s V er over 0,14, og derfor er der en moderat eller 

stærk effekt ud fra 9 frihedsgrader. Ligeledes kan det ses, at der kun i ét tilfælde, var17, ikke kan for-

kastes H0 hypotesen om uafhængighed. Var17 omhandler en bedste ven på arbejdspladsen og er 

ifølge teori et bagvedliggende parameter for engagement (Balaban & Özsoy, 2016), og derfor tages 

denne variabel stadig videre med i undersøgelsen. 

Faktoranalyse 

På baggrund af krydstabellerne kan vi udlede, at der er en sammenhæng mellem de opstillede 

variabler i spørgeskemaundersøgelsen og medarbejderengagement, men for at konkretisere, hvilke 

bagvedliggende variabler der kan påvirke engagement hos medarbejderne, foretages der en faktor-

analyse.  

 

Faktoranalysen foretages først og fremmest for at mindske risikoen for type 1 fejl og for at forenkle 

håndteringen af variablerne. Faktoranalysen foretages eksplorativt, da der ikke på forhånd er en 

teori, der fortæller, hvor mange faktorer, der forventes at være. Dermed lades antallet af faktorer 

blive bestemt på baggrund af datamaterialet (Jensen & Knudsen, 2016 s. 225). Det skal dog 

pointeres, at de opstillede hypoteser giver nogle forventninger til, hvilke faktorer som fremkommer. 

 

Faktoranalyse kan kun foretages på intervalskaleret data, hvilket tidligere er blevet konkluderet, at 

variablerne overholder. Faktoranalysen af variablerne giver desuden en KMO på 0,880, hvilket er 

væsentligt over grænseværdien på 0,6 (Jensen & Knudsen, 2016 s. 240). Ligeledes giver Bartlett’s 

test en signifikansværdi på 0,000, hvilket betyder, at der er mindre end 0,1% sandsynlighed for at 

tage fejl, når påstanden om, at variablerne er ukorrelerede, afvises (Jensen & Knudsen, 2016 s. 237). 

Ydermere ses det i korrelationsmatricen, at flere af korrelationerne er høje, da de overstiger 0,5. 

Eksempelvis har var7 og var8 en korrelationsværdi på 0,574, hvilket betyder, at var7 forklarer 57,4% 

af variationen i var8, hvorfor der også̊ kan konkluderes multikollinearitet. Efter disse første ind-

ledende tests kan det konkluderes, at der er grundlag for multikollinearitet, og der derfor også er 

grundlag for at lave en faktoranalyse (bilag 7). 
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Grundlaget for faktoranalysen er opfyldt, og den egentlige faktoranalyse kan foretages. Derfor kigges 

der nu på communalities, for at sikre at mere end 50% af variansen bliver forklaret af hver variabel. 

Er der nogle variabler, som bidrager med mindre, fjernes den laveste værdi først efter det hierar-

kiske princip. Efter den første kørsel af faktoranalysen fremkommer det, at flere variabler er under 

grænseværdien på 0,5. Den laveste er var16 med værdien 0,410, hvorfor denne ekskluderes, og 

undersøgelsen gennemføres igen. Denne metode gentages indtil alle extractions værdier overstiger 

0,5 (bilag 7). Variabel 6, 7, 10 og 12 eksluderes fra analysen og dermed er alle tilbageblivende 

extractions værdier over 0,5. 

 

Derefter kigges der videre i de næste modeller, som går mere i dybden med de faktorer, der dannes. 

Det ses, at SPSS vil vurdere data til, at der er grundlag for en firefaktorløsning med en høj forklarings-

grad på 61,0% af den samlede varians. Dette er en fin forklaringsgrad, da den konventionelle græn-

seværdi er 60% (Jensen & Knudsen, 2016, s. 240). Denne løsning lader også̊ til at være acceptabel, 

når der kigges på scatterplottet, da der ikke fremgår nogen tydelige ”knæk” i scatterplot-kurven 

udover ved firefaktorløsningen (bilag 7). 

 

Herefter kigges der på, om der er cross loading imellem variablerne. Dette gøres ved at kigge på 

rotated component matrix, hvor der særligt kigges på overgangene imellem faktorerne og cross 

loadings. En cross loading vurderes som skadeligt, når der er en variabel, som beskriver variansen i 

to eller flere faktorer, hvor den næsthøjeste værdi ganges med 1,5 og dermed overstiger den største 

af værdierne. Eksempelvis ses dette ved var15, hvor den beskriver 0,561 af variansen i Faktor 2 og 

0,490 i Faktor 3. Det er her meget tydeligt, at der er en cross loading, som bidrager til variansen i 

både Faktor 2 og 3, og derfor bør var15 ekskluderes, og analysen bør foretages forfra. I den endelige 

model vælges dog at lade var15 blive i firefaktorløsningen, da der ellers vil være et meget lille antal 

variabler til at beskrive Faktor 2 (bilag 7). 

 

Cross loadings er svære at undgå̊, da der arbejdes med rigtige data, og respondenternes tolkning af 

de enkelte spørgsmål kan være flydene, hvorfor det vælges at fortsætte med disse faktorer til trods 

for enkelte skadelige cross loadings (bilag 7). 

 

De endelige fire faktorer findes i rotated component matrix. Ud fra denne fordeling oprettes de fire 

faktorer ved hjælp af SPSS “Save as variables” funktion, således at der oprettes fire nye variabler i 

datasættet, som repræsenterer de nye faktorer (bilag 7). Forneden er de fire faktorer navngivet og 

opstillet med hver deres variabler. 
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Faktor 1: Organisatorisk støtte 

Var8: På mit arbejde har jeg mulighed for at gøre mit bedste hver dag. 

Var9: I de sidste syv dage har jeg modtaget anerkendelse eller ros for at gøre et 

godt arbejde. 

Var11: Der er én på mit arbejde som bakker op om min udvikling. 

Var13: Jeg føler, at jeg kan tage egne beslutninger på arbejdet. 

Var14: Jeg har et godt forhold til min overordnede. 

Var18: I de seneste seks måneder har én på arbejdet talt med mig om mine 

fremskridt 

Var19: I det seneste år har jeg haft mulighed for at lære og udvikle mig på mit 

arbejde 

Faktor 2: Indre motivation 

Var2: Jeg synes mit arbejde er interessant. 

Var5: Jeg føler, at mit arbejde er vigtigt for virksomheden. 

Var15: Virksomhedens mission/formål får mig til at føle, at mit arbejde er vigtigt. 

Var41: Kunderne bidrager positivt til min hverdag. 

Faktor 3: Arbejdsvilkår 

Var16: Mine kollegaer er engageret til at gøre et godt arbejde. 

Var20:Jeg føler, at jeg bliver betalt for det, mit arbejde er værd. 

Var21: Jeg er tilfreds med Elgiganten som min arbejdsplads. 

Faktor 4: Social nærhed 

Var:17 Jeg har en bedste ven på arbejdet. 

 

I det følgende afsnit vil der blive lavet en sammenligning mellem faktorerne og teori for at danne et 

overblik, hvad hver faktor berører samt begrunde navngivelsen af faktorerne. 

Beskrivelse af Faktor 1: Organisatorisk Støtte 

Den første af faktorerne omfatter en relativ bred vifte af emner. Først fremtræder der to af de 

overordnede parametre fra Hackman et al.s jobkarakteristikteori (Miner, 2005): Autonomi og feed-

back. Derefter er der flere emner i faktoren, som relaterer sig til medarbejderudvikling. Til sidst 

fremtræder der et fokus på forholdet mellem medarbejder og overordnede. Et muligt begreb, der 

beskriver Faktor 1 kunne være jobberigelse, da Hackman et al. benytter dette begreb til at beskrive 

blandt andet autonomi og feedback (Miner, 2005). Men dette er ikke passende, da jobberigelse 



Michael Andersen, 92613 
Martin Ohrt Christensen, 91833 Kandidatafhandling 15/5/2019 

 
 

60 

ifølge Hackman et al. kræver inddragelse af alle tre overordnede parametre fra jobkarakteristikteori, 

heraf også meningsfuldhed i arbejdet (Miner, 2005), som mangler i faktoren. Yderligere dækker job-

berigelse ikke medarbejderudvikling samt indebærer ikke et fokus på forholdet til overordnede. I 

stedet passer faktoren til det parameter, som Rich et al. (2010) kalder for organisatorisk støtte eller 

“perceived organizational support”. Ifølge Rich et al. (2010) afhænger organisatorisk støtte væsent-

ligt af forholdet til overordnede. Medarbejderne føler sig mere engageret med et godt forhold til 

deres overordnede, fordi de føler, at de kan eksperimentere og udfolde sig uden negative konsek-

venser. Heraf spiller autonomi også en væsentlig rolle, da den sender et signal om tillid til med-

arbejderne og giver dem frie rammer (Rich et al., 2010). Vedrørende feedback er det værd at 

bemærke, at emnerne fra den kvantitative undersøgelse, der relaterer sig til feedback fra over-

ordnede, indgår i Faktor 1, mens feedback fra kunder indgår i Faktor 2. Det kan dermed antages, at 

den pågældende feedback i Faktor 1 er betydeligt relateret til forholdet med overordnede. Dermed 

passer Faktor 1 også til betegnelsen organisatorisk støtte, selvom Rich et al. (2010) ikke eksplicit 

nævner feedback. 

 

Medarbejderudvikling er det eneste parameter, der ikke kan argumenteres for at kunne relateres til 

Rich et al. (2010)s koncept om organisatorisk støtte. Selvom nogle af de spørgsmål i Faktor 1, der er 

relateret til medarbejderudvikling, også relaterer sig til forholdet med overordnede, så rummer de 

mere, for eksempel generel læring. Hermed udvides Rich et al. (2010)s koncept om organisatorisk 

støtte til også at indebære medarbejderudvikling. Argumentet heraf er, at medarbejderudvikling skal 

ses som en støtte fra virksomhedens side til medarbejderen, således at de både kan blive bedre til 

deres arbejde og til at udvikle dem i bredden af deres faglige egenskaber. Hackman et al. nævner 

også, at medarbejdere kan have svært ved at blive engageret, hvis de føler, at de mangler den nød-

vendige viden eller evne til at udføre deres arbejde ordentligt (Miner, 2005). Dette understøttes af 

udtalelserne fra de interviewede medarbejdere, hvor flere af dem påpegede vigtigheden ved at føle 

sig klædt på til arbejdet gennem træning og oplæring. Den brede udvikling af medarbejderen bliver 

oftere efterspurgt i disse dage af medarbejderne til personlig udvikling og stimulans (Boxall & 

Purcell, 2016; Lazear & Gibbs; 2015). Den breder udvikling kan også hjælpe medarbejderen ved at 

åbne op for nye karrieremuligheder både indenfor og udenfor virksomheden. Flere af de interview-

ede medarbejdere så positivt på læring på arbejdet, og nogle af dem påpegede også, at læringen er 

vigtigt for den karriere, de ønskede fremadrettet. På baggrund af dette, kan det derfor etableres, at 

medarbejderudvikling samt de tidligere nævnte emner passer som underemner til organisatorisk 

støtte. Derfor vil Faktor 1 blive betegnet som “organisatorisk støtte”. 
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Beskrivelse af Faktor 2: Indre Motivation 

Den anden faktor favner emnerne interesse for arbejdet, meningsfuldhed i arbejdet og medarbejd-

erens forhold med kunderne. Et passende paraplybegreb for disse emner er indre motivation. Indre 

motivation eller “intrinsic motivation” på engelsk har forskellige, men til tider overlappende teore-

tiske betydninger. For det første relateres indre motivation til en personlig interesse i arbejdet af 

flere teoretikere (Boxall & Purcell, 2016; Friis & Hansen, 2013; Gagne & Deci, 2005; Ryan & Deci, 

2000). Dernæst påpeger Lazear & Gibbs (2015), at meningsfuldhed i arbejdet er en væsentlig del af 

indre motivation på baggrund af jobkarakteristikteorien (Miner, 2005). En sammenlægning af disse 

to betegnelser som “indre motivation” stemmer også overens med flere teoretikeres definition på 

indre motivation (Friis & Hansen, 2013; Gagne & Deci, 2005; Ryan & Deci, 2000; Osterloh & Frey 

(2002). Disse teoretikere betegner indre motivation, som når en aktivitet skaber en tilfredsstillelse 

ved udførelse, hvilket kan siges at være gældende ved interessant og meningsfuldt arbejde. For-

holdet til kunderne kan fortolkes på to måder, som ikke udelukker hinanden. Den ene er, at med-

arbejderne modtager feedback fra kunderne gennem deres interaktion (Miner, 2005). Dette be-

kræftes også af udsagnene i medarbejderinterviewene, hvor der nævnes, at medarbejderne på-

skønner den ros, de får fra kunderne. Den anden fortolkning er, at medarbejderne føler en menings-

fuldhed med arbejdet gennem interaktionen med kunderne. Dette udledes af udsagnene fra med-

arbejderinterviewene, hvor flere af medarbejderne nævner, at de føler, at deres arbejde er vigtigt og 

har mening, fordi det indebære at hjælpe kunderne. Foruden at meningsfuldhed i arbejdet, som 

nævnt, indgår i indre motivation, så påpeger Lazear & Gibbs (2015), at feedback ligeledes er en del af 

indre motivation, som udledt af jobkarakteristikteori (Miner, 2005). 

 

Ifølge litteraturen er der endnu flere parametre, som indgår i begrebet “indre motivation”. Som 

betegnelse til Faktor 2 afgrænses brugen af begrebet til de tre førnævnte emner, da disse menes at 

være de mest væsentlige for en medarbejders indre motivation samt relaterer sig stærkest til ud-

førelsen af deres arbejde. Især forholdet til kunderne kan argumenteres for at være særdeles for-

bundet til indre motivation for de pågældende medarbejdere i undersøgelsen, da deres arbejde 

består hovedsageligt i at interagere med kunderne. Det er dog værd at bemærke, at der er sket en 

markant afvigelse fra det teoretiske fundament omkring indre motivation, da der ikke inddrages 

autonomi eller medarbejderudvikling. Flere teoretikere anerkender, at autonomi (Lazear & Gibbs, 

2015; Miner, 2005; Rich et al., 2010) og medarbejderudvikling (Boxall & Purcell, 2016; Lazear & 

Gibbs, 2015) er væsentlige dele af indre motivation. Men på baggrund af det indsamlede empiriske 

materiale indgår hverken autonomi eller medarbejderudvikling i Faktor 2. Det er muligt, at dette 
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skyldes, at autonomi og medarbejderudvikling ikke er ligeså tilknyttet en selvtilfredshed ved ud-

førelse af arbejdet i denne praksis som faglig interesse, meningsfuldhed i arbejdet og forhold til 

kunderne. Det kan dermed siges, at autonomi og medarbejderudvikling ikke er udelukket fra det 

teoretiske begreb “indre motivation”, men af hensyn til klarhed og den gængse praksis vil “indre 

motivation” blive benyttet i undersøgelsen som betegnelse for Faktor 2 samt paraplybegreb for 

interesse for arbejdet, meningsfuldhed i arbejdet og medarbejderens forhold med kunderne. 

Beskrivelse af Faktor 3: Arbejdsvilkår 

Den tredje faktor omfatter emnerne kompensation for arbejde, tilfredshed med arbejdspladsen og 

kollegaers engagement til at gøre et godt arbejde. Selvom disse emner kan siges at være betydeligt 

forskellige, så har de en overordnet sammenhæng, der adskiller dem fra de andre faktorer. Denne 

sammenhæng er deres relation til arbejdsvilkårene i den psykologiske kontrakt, det vil sige den fri-

villige kontrakt mellem medarbejder og arbejdsgiver (Morrison & Robinson, 1997; Rousseau, 1995). I 

den psykologiske kontrakt er der for det første en forventning om gensidighed (Rousseau, 1995). 

Denne gensidighed optræder i langt de fleste tilfælde som blandt andet en byttehandel, hvor med-

arbejderen giver arbejdskraft i bytte for monetær kompensation (Morrison & Robinson, 1997; 

Rousseau, 1995). Yderligere kan tilfredshed med arbejdspladsen fortolkes som en tilfredshed med de 

arbejdsvilkår, der indgår i den psykologiske kontrakt, for eksempel kompensation, arbejdets indhold 

og dets omstændigheder. Kollegaers engagement til at gøre et godt arbejde kan også relateres til 

medarbejderens forventninger, da Rousseau (1995) beskriver, at der i et arbejdsforhold typisk 

dannes forventninger om hinandens adfærd for bedre at koordinere indsatsen. Som sådan indgår 

kollegaernes tilgang til arbejdet også i medarbejderens arbejdsvilkår, da det ligeledes fører til 

dannelse, opfyldelse og potentielt brud på arbejdsrelaterede forventninger. På baggrund af dette vil 

Faktor 3 blive betegnet som arbejdsvilkår. 

Beskrivelse af Faktor 4: Socialt Samvær 

Den sidste faktor er bemærkelsesværdig af flere årsager. For det første indgår der kun ét emne i 

faktoren, som vedrører, om respondenten har en bedste ven på arbejdspladsen. Ydermere er det 

værd at bemærke, at dette emne ikke er blevet sat sammen med andre emner om forhold til 

kollegaer i faktoranalysen. Det kan antages, at respondenternes fortolkning af spørgsmålet relaterer 

mere til socialt samvær med kollegaer frem for arbejdsforholdet til dem. Denne antagelse under-

støttes af medarbejderinterviewene, hvor de interviewede ofte beskriver en bedste ven på arbejdet 

med termer relateret til socialt samvær såsom sjov, spas, gensidig forståelse og fælles interesser. 

Derfor vil Faktor 4 blive betegnet som socialt samvær. 
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Denne fordeling er meget lig det teoretisk forventet, der er opstillet i hypoteserne, trods re-

duceringen af faktorer. Dette betyder at de opstillede hypoteser, nu kan testes via en multipel 

regressionsanalyse. 

Reliabilitetsanalyse 

Det ønskes dog forinden regressionsanalysen at bekræfte reliabiliteten i faktorerne, som er udledt af 

faktoranalysen og eftervise, at de har styrken til at være enkeltstående faktorer. 

 

Reliabilitetsanalysen af Faktor 1 udføres på baggrund af følgende spørgsmålsvariabler: var8, var9, 

var11, var13, var14, var18 og var19. Der undersøges, hvorvidt alle variabler korrelerer indbyrdes og 

dermed kan siges at beskrive Faktor 1. Ligeledes undersøges spørgsmålsvariablerne, som indgår i 

Faktor 2 og Faktor 3. Faktor 4 kan ikke undersøges, da der kun indgår ét spørgsmål som variabel. 

 

Ved at benytte Chronbach’s alpha testes den interne konsistens i svarene af spørgsmålene og der-

med korrelationen mellem spørgsmålene og den gængse faktor. Efter at have foretaget analysen kan 

det aflæses i ”case processing summary”, at der er 185 respondenter, hvor 175 er valide svarende til 

en inklusionsprocent på 94,5%, hvilket ikke giver anledning til at foretage yderligere tjek i forhold til 

stikprøvestørrelsen. 

 

Videre ses der på ”reliability statistics”, hvor Chronbach’s alpha skal overstige 0,50 og helst 0,60 for 

at faktorens reabilitet er god (Jensen & Knudsen, 2016). Ved at anskue Faktor 1 fremkommer der en 

Cronbach’s alpha på 0,820, hvilket betyder, at der er en god sammenhængsstyrke i faktoren. For at 

dykke dybere ned i reliabilitetsanalysen kan der kigges på de enkelte variabler, og hvordan de på-

virker hinanden internt, og om de bidrager til den sammensatte faktor (bilag 8). 

 

Når der kigges i item total statistics matricen, kan det vurderes, om hvert enkelt spørgsmål giver 

skalaen mere eller mindre reliablitet (bilag 8). Ligeledes kan der eksempelvis vurderes ud fra 

kolonnen ”Inter - item correlation matrix” om variablerne korrelerer internt mere eller mindre i 

forhold til hinanden. Her aflæses det for eksempel, at var9 og var13 er de spørgsmålsvariabler, som 

korrelerer mindst (0,286) i Faktor 1. Jo højere desto bedre, mens en værdi på mindre end 0,3 viser, 

at spørgsmålsvariablerne har meget lidt til fælles med hinanden (Jensen & Knudsen, 2016). Dette 

betyder dog ikke, at de ikke bidrager til den sammensatte faktor i en tilstrækkelig grad. Måden 
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hvorpå̊ der kan vurderes, hvilke spørgsmålsvariabler, der skal fjernes, gøres ved at kigge på ”Chron-

bach’s alpha if Item deleted”, hvor der fremkommer, hvilken Cronbach’s alpha værdi, der alt andet 

lige vil fremkomme, såfremt en spørgsmålsvariabel fjernes. 

 

I Faktor 1 bidrager alle variablene pænt til den sammensatte faktor med henholdsvis en Chronbach’s 

alpha på 0,777 for den laveste og 0,811 for den højeste. Den samlede Chronbach’s alpha er på 0,820 

(bilag 8). 

 

I Faktor 2 bidrager alle variablene pænt til den sammensatte faktor med henholdsvis en Chronbach’s 

alpha på 0,714 for den laveste og 0,732 for den højeste. Den samlede Chronbach’s alpha er på 0,775 

(bilag 8). 

 

I Faktor 3 bidrager alle variablene til den sammensatte faktor med henholdsvis en Chronbach’s alpha 

på 0,488 for den laveste og 0,636 for den højeste. Den samlede Chronbach’s alpha er på 0,659. Der 

kan sættes spørgsmålstegn ved, om var21, som bidrager mindst, bør eksluderes, men da faktoren 

således kun vil bestå af 2 variabler, så vurderes det, at variablen bidrager mere end den skader i 

Faktor 3 (bilag 8). 

Multipel regressionsanalyse 

De fundne faktorer benyttes til en multipel regressionsanalyse, hvor der testes sammenhæng 

mellem flere uafhængige variabler og én afhængig variabel (Jensen & Knudsen, 2016). Faktorerne, 

som dækker over de bagvedliggende parametre for medarbejderengagement, benyttes som uaf-

hængige variabler, og var42, medarbejderengagement, benyttes som den afhængige variabel. Der-

med kan det siges, at der testes, hvilke af de bagvedliggende parametre som har en signifikant på-

virkning på medarbejderengagement. Ligeledes kan det også udledes fra denne analyse, hvor stor en 

effekt, de enkelte faktorer har på medarbejderengagement. 

 

Selvom faktoranalysen skulle reducere multikollinearitet til nærmest ikke eksisterende, så er det 

fornuftigt at dobbelttjekke. Derfor vurderes multikollinearitet via Variance Inflation Factor (VIF) og 

Tolerance (TOL) værdier for at se hvor korrelerede, de uafhængige variabler er (Jensen & Knudsen, 

2016, s. 188; Jensen & Knudsen, 2016, s. 195). VIF værdierne må ikke overstige grænseværdien på 

fire, og TOL værdierne må ikke være mindre end grænseværdien på 0,25 (Jensen & Knudsen, 2016, s. 

195). Ud fra den multiple regressionsanalyses resultater kan det aflæses, at både VIF og TOL har 

værdien én, og der på baggrund af dette kan konstateres, at der ikke er multikollinearitet. For at 

vurdere autokorrelation benyttes Durbin-Watson, og hvis værdien er mellem 1,5 og 2,5, kan det 
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bekræftes, at der ikke er problemer med multikollinearitet (Jensen & Knudsen, 2016, s. 194). I 

analysen kan Durbin-Watson aflæses til 1,821, og derfor giver dette heller ikke anledning til 

bekymring. 

 

I ANOVA-testen kan det aflæses, at signifikansniveauet for den samlede model er 0,000, og det kan 

derfor ikke afkræftes, at der er en sammenhæng (Malhotra et al., 2017, s. 919). Videre vurderes der 

på de enkelte variabler på samme måde. Faktor 4 kan aflæses til at have et signifikansniveau på 

0,364, hvilket betyder, at H0 hypotesen accepteres, og der er derfor en sandsynlighed for, at den 

afhængige variabel er uafhængig af Faktor 4. Derfor ekskluderes Faktor 4 fra analysen, og den 

multiple regressionsanalyse foretages på ny. 

 

Efter Faktor 4 er ekskluderet, har modellen og de tre tilbageværende variabler et signifikansniveau 

på 0,000, og derfor kan det ikke afkræftes, at alle tre faktorer bidrager betydeligt til variationen i 

medarbejderengagement. Herefter kigges der på, hvor stor en forklarende effekt modellen og de 

enkelte parametre har. Dette gøres ved at vurdere R^2, hvor det kan aflæses, at 45,5% af variansen i 

den afhængige variabel bliver beskrevet af modellen. Desuden kigges der på R^2, hvis modellen skal 

beskrive hele populationen i stedet for kun stikprøven. Det vil sige, hvis vi skal sige noget generelt ud 

fra analysen, så beskrives 45,5% af variationen i engagement ud fra de tre faktorer. Når alle variabler 

er konkluderet signifikante, kan der opstilles en regressionsligning.  

 

For at opstille regressionsligningen benyttes 3-koefficienterne for hver variabel. Dette kan lade sig 

gøre, da alle spørgsmål er lavet på samme skala, en Likert 4-trinsskala, og har nogenlunde samme 

standardafvigelse. Ellers ville man have benyttet de standardiserede 3-koefficienter. 

 

4 = 51 ∗ 0,243+ 52 ∗ 0,363+ 53 ∗ 0,150	 + 3,611	 + ɛ 

 

Der er nogle forudsætninger for, at resultaterne er valide ud fra en multipel regressionsanalyse. 

Dette indebærer blandt andet, at data er normalfordelt samt en udelukkelse af varianshomogenitet. 

 

På baggrund af histogrammet for den multiple regressionsanalyse kan det konkluderes, at data er 

tilnærmelsesvist normalfordelt, da data tilstrækkeligt holder sig indenfor normalfordelingskurven 

(bilag 9). Det ses også ud fra Normal P-P plottet, at variansen kan konkluderes som værende normal-

fordelt, da observationerne stort set ligger på den skrå 45 graders linje, hvormed der ikke indikered-

es nogen alarmerende skævhed (bilag 9). 
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Det kan dog ikke afkræftes, at der er varianshomogenitet, da observationerne i scatterplottet ikke 

kan defineres som sporadisk spejlet i den vandrette og lodrette linje. I dette tilfælde er en stor del af 

observationerne placeret til højre for midten, og ligeledes er observationerne på fire skæve linjer 

(bilag 9). Dette scatterplot er med til at bekræfte konklusionen om den tilstedeværende varians-

homogenit, da observationerne helst skal fremgå̊ spredte og uden tydeligt system (Jensen & 

Knudsen, 2016). Derfor ville der blive taget forbehold for varianshomogenitet, når resultaterne 

vurderes. 

 

Det kan observeres, at faktorerne påvirker med forskellig effekt, og det kan være oplagt at under-

søge om der eksempelvis er en mediator effekt. Derfor vil der blive benyttet en PLS-analyse, for at 

tjekke, om data skulle have en sammenhæng på anden vis end fremstillet her (Malhotra et al., 2017). 

Desuden angiver PLS en mere nøjagtig sammenhæng, da der tages højde for flere parametre 

simultant. PLS-analysen foretages efter den kvantitative undersøgelsesdel 2. 

Statistiske analyser, del 2 

I denne del af den statistiske analyse bliver der benyttet det samme engagement parameter som i de 

foregående analyser, men denne gang fokuseres der på at finde en sammenhæng mellem engage-

ment og kundetilfredshed. Dette gøres ved hjælp af HoN scoren, som Elgiganten A/S har indsamlet 

for os, og responsen på engagement spørgsmålet i spørgeskemaundersøgelsen. 

Simpel regressionsanalyse 

Fremgangsmåden, hvorpå̊ analysen foretages på, er sammenfaldne med den multiple regression. 

Her er der bare kun én uafhængig variabel, og dermed kigges der uden videre forklaring på nøgletal, 

som beskriver analysen. 

 

For at kunne lave en regressionsanalyse mellem de to datasæt, som er indsamlet på hver deres 

måde, jævnfør metodeafsnittet, skal data omkodes. Medarbejderengagementsdataen omkodes 

således, at respondenterne bliver sammenkoblet med de respektive varehuse, og der kun bliver 

taget højde for de varehuse, hvor der er en vis svarprocent. Dette bidrager med at holde under-

søgelsen valid og repræsentativ. Efter omkodning er data nu ensartet på samme skalatype, navnlig 

en 4-trinsskala, og er opdelt efter varehus. Desuden reduceres antal af varehuse jævnfør metode-

afsnittet således, at kun de varehuse, som har en repræsentativ andel, indgår i analysen fremad-

rettet. Derefter laves en simpel regression mellem datasættene for medarbejderengagement og 

kundetilfredshed. 
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I Model Summary kan det ses, at R^2 er 0,140, og det kan siges, at en del af variationen i kunde-

tilfredshed forklares af engagement (bilag 10). I ANOVA-testen er signifikansen 0,049 og er derfor 

mindre end 0,05. Det kan derfor med mindre end 5%-risiko for at tage fejl afvises, at det ikke er 

tilfældigt korreleret. Desuden viser histogrammet, at data tilnærmelsesvis er normalfordelt. 

Ligeledes er P-P plottet og scatterplottet eksemplariske, og der er derfor ingen problemer med 

varianshomogenitet eller skævhed (bilag 10). 

 

Resultatet fra den simple regression er ikke så pænt i forhold til den foregående multiple regres-

sionsanalyse, hvilket kan skyldes flere forskellige forhold og påvirkninger. Disse påvirkninger bliver 

beskrevet og diskuteret i næstkommende afsnit om støj. 

Støj i den simple regressionsanalyse 

I forhold til ANOVA-testen vises det, at der er ca. 5% chance for at tage fejl, når der afvises, at der 

ikke er en sammenhæng, hvilket i videnskabelige undersøgelser som denne er grænseværdien. 

Denne usikkerhed og den lave forklaringsgrad på 14% kan skyldes støj i undersøgelsen. I hvert fald 

kan det udledes ud fra andre forskere, som har publiceret videnskabelige undersøgelser omkring 

kundetilfredshed, at der er en sammenhæng mellem medarbejderens engagement og kunde-

tilfredsheden (Andersen et al., 2015; Harter et al., 2002). For at uddybe dette, så fokuserer den 

klassiske kundetilfredshedsundersøgelse fra ESCI på ét parameter, som dækker over medarbejd-

erens engagement i kundeoplevelsen, navnlig oplevet servicekvalitet (Johnson et al., 2001). Lige-

ledes er en af delpointerne i Johnson et al. (2001), at den oplevede kvalitet af servicen bliver re-

duceret eller forstærket af den forventede kvalitet af service, hvilket stemmer overens med fundene 

fra den kvalitative undersøgelser. Det vil sige, at medarbejderengagement har en signifikant på-

virkning på kundetilfredshed ifølge teori, men kun hvis engagementet hos medarbejderen enten er 

over eller under det forventede engagementsniveau. Ud fra denne tankegang kan det således for-

klares, hvorfor der kan være en stor usikkerhed i den kvantitative undersøgelse, da de adspurgte 

kunder kan have forskellige udgangspunkter for at besvare undersøgelsesspørgsmålet. 

 

Et andet støjparameter er forskydningen i indsamlingstidspunktet, hvor HoN er indsamlet over en 

tidshorisont på 12 måneder og medarbejderspørgeskemaet er indsamlet på en måned. Dette gør, at 

man ikke med sikkerhed kan udelukke, at der har været udskiftning i Elgiganten A/S´ personale, 

hvilket kan være tilfældet grundet den høje medarbejderomsætning. Yderligere er det uvist, om der 

er sket markante ændringer i kulturen hos Elgiganten A/S, og på den måde er sket ændringer på 
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kundeservicefokus og dermed kundehåndtering. I undersøgelsen antages det dog, at ingen af disse 

påvirkninger er signifikante. 

 

Et tredje parameter, som laver støj i undersøgelsen er, at der er stor forskel i respondentrepræsen-

tationen. For medarbejderengagement er der 164 respondenter svarende til ca. 15% af population-

en og for kundetilfredshed er der ca. 250.000 respondenter for hver måned svarende til ca. 20% af 

populationen. 

 

For at komme frem til et mere retvisende resultat laves der en PLS-analyse. 

Partial Least Squares 

For at prøve at skabe et helhedsbillede i stedet for fragmenter af virkeligheden som i den multiple og 

simple regressionsanalyse, benyttes Structural Equation Modeling (SEM), mere specifik PLS-regres-

sion (Malhotra et al., 2017). Dette gøres for at finde påvirkningen af alle faktorerne på de afhængige 

variabler simultant og derudfra afprøve forskellige sammensætninger for at finde det bedst beskriv-

ende scenarie. Til dette benyttes programmet SmartPLS, og udgangspunktet for modellen ses 

nedenfor: 

 
Figur 8 - SmartPLS model. 
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Datasættene fra SPSS eksporteres til Excel. I Excel erstattes alle missing values, som oprindeligt er 

angivet med karakteren 999, med karakteren 0. Efter rensningen af data kan CSV-filen uploades til 

SmartPLS, hvor missing values defineres ved karakteren 0. Data kan nu bearbejdes i SmartPLS. Dette 

gøres ved at tage udgangspunkt i faktor- og reliabilitetsanalyser, hvor variablerne grupperes på 

samme måde som i den foregående faktoranalyse. Når PLS-analysen køres, vises faktor loadingen for 

hver variabels påvirkning af varians på faktoren. Derefter forbindes faktorerne således, at de 

faktorer, som hypotetisk set har en indflydelse på den afhængige variabel, forbindes. 

 

Der testes forskellige sammensætninger af faktorer således, at der kan bekræftes, at faktoranalysen 

stadig er gældende, når der vurderes ud fra et helhedsbillede. Her er der flere af variablerne, som 

ikke er signifikante, og det kan derfor ikke afkræftes, at de ikke er tilfældigt sammensat. Antallet af 

variabler reduceres på samme måde som i den multiple regressionsanalyse, hvor den mindst signi-

fikante fjernes først (bilag 11). Dette gøres ved at kigge på t-testen, som laves af SmartPLS ud fra en 

bootstrap kørsel. t-værdierne skal være over 1,96, hvis de skal være signifikante på et 95% konfi-

densinterval (Malhotra et al., 2017).  

 

Når modellen er reduceret så alle variablerne og faktorerne er signifikante, fremgår det, at det ikke 

kan afvises, at engagement er afhængig af Faktor 1 og 2 som i overensstemmelse med den multiple 

regressionsanalyse. Dog fremstår det, at Faktor 3 må afvises at have samvariation med engagement. 

Forklaringsgraden er faldet en smule, da 44% at variationen i engagement bliver forklaret af de bag-

vedliggende variabler. Ligeledes fremstår det, at der ikke er en signifikant sammenhæng mellem 

engagement og kundetilfredshed, da signifikansniveauet er over 0,05, og derfor kan det ikke afvises, 

at det ikke er tilfældigt, at der er samvariation. 

 

I PLS-regressionen tager modellen selv højde for mediator effekter, og derfor udelades der at teste 

for medierende effekter. Til gengæld prøves der at sammensætte faktorerne på forskellige måder 

således, at der kan opstilles den model, som er bedst forklarende og som samtidig giver logisk 

mening. Det kan ud fra PLS analysen vurderes, at der ikke er udfordringer med omvendt sammen-

hæng mellem engagement og faktorerne, ligeledes heller ikke med varianshomogenitet eller multi-

kollinearitet. 
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Resultater 

Bagvedliggende parameter 

Som antaget forud for den statistiske analyse, så korrelerer faktorerne organisatorisk støtte og indre 

motivation med medarbejderengagement. Men analysen har også afsløret, at der ikke kan etableres 

korrelation mellem faktoren for arbejdsvilkår og medarbejderengagement samt faktoren for socialt 

samvær og medarbejderengagement. Dermed forkastes hypotese 2, da pay-for-performance indgår i 

Faktor 3. At organisatorisk støtte og indre motivation korrelerer med engagement stemmer overens 

med litteraturen, da flere af teoretikerne lægger vægt på organisatorisk støtte og indre motivation i 

forhold til medarbejderengagement (Boxall og Purcell, 2016; Friis & Hansen, 2013; Gagne & Deci, 

2005; Miner, 2005; Lazear & Gibbs, 2015; Rich et al., 2010; Ryan & Deci, 2000). 

 

Det stemmer dog ikke overens med litteraturen, at arbejdsvilkår ikke korrelerer med medarbejder-

engagement. Ifølge litteraturen kan arbejdsvilkår have en effekt på medarbejderes engagement 

enten i form af at engagere medarbejderne til at yde mere som ved hjælp af pay-for-performance 

(Friis & Hansen, 2013; Lazear & Gibbs, 2015) eller i form af, at manglen på ordentlige arbejdsvilkår 

forhindrer medarbejderen i at blive engageret (Herzberg, 1968; Miner 2005). Nogle af de inter-

viewede medarbejdere nævner også, at aflønning og bonusser har en motiverende effekt på dem. 

Omvendt så er det samtidigt meget få af de interviewede medarbejdere, der lægger vægt på af-

lønning, og selvom flere af dem nævner andre arbejdsvilkår, for eksempel IT-systemer, så frem-

lægger de fleste det som af mindre betydning for dem. Der er dog visse facetter af litteraturen, der 

kan forklare, hvorfor arbejdsvilkår ikke påvirker medarbejderengagement. For det første beretter 

litteraturen, at selvom en vis grad af gode arbejdsvilkår er nødvendig for at engagere, så er det 

hovedsageligt andre parametre såsom indre motivation, der øger engagement (Herzberg, 1968; 

Miner, 2005). For det andet, så beretter litteraturen også, at det kan være svært at engagere med-

arbejdere med pay-for-performance for arbejde, der kræver kreativitet, eller hvor det er svært at 

koble performance parameteren på én bestemt medarbejders performance (Lazear & Gibbs, 2015). 

Salgspersonalets arbejde kan siges at være omfattet af dette, da der antages, at der ofte skal tænkes 

kreativt for at dække kundens behov og dermed stille kunden tilfreds. Ydermere kan det være svært 

at afgøre konsistent, om en kundes tilfredshed skyldes performancen af en bestemt medarbejder, 

især da den også kan afhænge af mange andre parametre jævnfør ESCI-modellen (EPSI Rating, 

2013). 
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En anden mulig grund til, at arbejdsvilkår som aflønning ikke har betydning for salgspersonalets 

engagement, kan være deres alder. Ifølge Heaton, McCracken & Harrison (2008), så lægger ny-

uddannede næsten ingen vægt på aflønning, når de skal vælge arbejdsplads. Som nævnt er de fleste 

af salgspersonalet i undersøgelsen mellem 20 og 30 år, hvilket passer til alderen for nyuddannede. 

Yderligere kan det antages, at parametre, der kan påvirke personers valg af arbejdsplads, ligeledes 

kan have en betydning for, hvor engageret de er i deres arbejde. Heaton et al. (2008) beretter, at det 

er andre parametre såsom virksomhedskultur og rejsetid til og fra arbejde, der har betydning for 

valg af virksomhed for nyuddannede. Da virksomhedskultur indebærer en række normer og værdier 

i virksomheden (Schein, 1990), kan det antages, at det kan inkludere parametre, der indgår i Faktor 1 

og 2, såsom virksomhedens mission, forhold til overordnede og graden af autonomi i arbejdet. 

Rejsetid blev også nævnt som en fordel af én af respondenterne i den kvalitative undersøgelse, men 

da der ikke var flere, som nævnte dette, så er det muligt, at rejsetid relateres mere til, hvor praktisk 

arbejdspladsen er for medarbejderen, end til engagement. Heaton et al. (2008) nævner dog, at 

aflønning kan have stor betydning for nyuddannede, hvis de er tynget af gæld. Men dette antages at 

være irrelevant i et land som Danmark, hvor der er statsstøtte til uddannelse, i modsætning til Stor-

britannien, som indgår i Heaton et al. (2008)s undersøgelse, hvor det ikke er unormalt for nyud-

dannede at have studiegæld. 

 

Ydermere kan belønningssystemer endda have en negativ effekt på engagement. Dette kan forklare 

den manglende korrelation mellem arbejdsvilkår og engagement i form af, at den positive påvirkning 

af belønningssystemer på engagement opvejes af de negative konsekvenser. Dette kan først og 

fremmest ske ved fænomenet kaldet “crowding-out” (Friis & Hansen, 2013; Osterloh & Frey, 2002). 

Crowding-out er, når ydre motivation underminerer den indre motivation, fordi belønningen, der 

skaber den ydre motivation, fremstår som kontrollerende for medarbejderne. Medarbejderne føler 

dermed, at deres autonomi begrænses (Friis & Hansen, 2013; Ryan & Deci, 2000; Osterloh & Frey, 

2002), og at ledelsen ikke stoler på, at de vil gøre et godt arbejde af egen vilje (Rich et al., 2010). 

 

Yderligere beskriver en række teoretiker flere faldgruber ved belønningssystemer, som kan resultere 

i konsekvenser, der kan opveje den positive effekt på engagement (Friis & Hansen, 2013; Friis, 

Hansen & Vámosi, 2015; Hansen, 2009; Hansen, 2017; Lazear & Gibbs, 2015; Prendergast & Topel, 

1993). En klassisk faldgrube er, at pay-for-performance ansporer medarbejderne til kun at udføre 

det, som de bliver betalt for. Som eksempel kan det få medarbejderne til at undlade at udføre 

understøttende opgaver, der ikke indgår i pay-for-performance systemet, men som stadig er vigtige 

for driften, hvilket kaldes forvrængning (Hansen, 2009; Hansen, 2017; Lazear & Gibbs, 2015). Et 
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andet eksempel er en bonus udløst ved et performanceniveau, som så ansporer medarbejderne til 

kun at nå niveauet og ikke yde mere end det. En anden klassisk faldgrube er pal-effekten, hvor 

medarbejdernes høje produktivitet grundet et pay-for-performance system frister ledelsen til at 

mindske pay-for-performance-raten, hvilket resulterer i, at medarbejderne bliver desillusioneret 

(Friis & Hansen, 2013; Lazear & Gibbs, 2015). Så selvom visse arbejdsvilkår, herunder ekstra be-

lønninger, kan have en engagerende effekt, så kan den engagerende effekt være opvejet af even-

tuelle negative bivirkninger. 

 

Den manglende bekræftelse på korrelation mellem socialt samvær og medarbejderengagement 

stemmer ikke overens med litteraturen, da Balaban & Özsoy (2016) påpeger i deres undersøgelse, at 

venskaber på arbejdspladsen øger engagement. Omvendt så udelader alle de andre teoretikere 

vedrørende engagement socialt samvær. Da flere af disse teoretikere har bestræbt sig på at være 

fyldestgørende i at afdække grundlaget for medarbejderengagement, så kan det antages, at deres 

udelukkelse af socialt samvær betyder, at de anser det som ubetydeligt for medarbejderengage-

ment. Harter et al. (2002) benytter dog emnet “bedste ven på arbejdspladsen” i deres analyse af 

medarbejderengagement. Men i denne sammenhæng har Harter et al. (2002) udelukkende brugt 

emnet til at undersøge tilstedeværelsen af medarbejderengagement. Så selvom der er en vis 

anerkendelse af emnets betydning, så er den ikke substantiel, da Harter et al. (2002) ikke har 

foretaget en undersøgelse af dets påvirkning på medarbejderengagement. Flere af de interviewede 

medarbejdere nævner dog, at en bedste ven på arbejdspladsen kan være motiverende eller 

hjælpsom, men samtidig lægger de også vægt på det mere sociale aspekt såsom spas og fælles 

interesser. Det kan derfor antages, at socialt samvær muligvis har andre positive effekter end 

medarbejderengagement såsom jobtilfredshed eller vidensdeling. 

 

Korrelationen mellem de første to faktorer og medarbejderengagement antages at betyde, at de to 

faktorer påvirker medarbejderengagement. Men som Harter et al. (2002) påpeger i deres egen 

undersøgelse, så bør man være påpasselig på retningen i en korrelationsanalyse. Det vil sige, at den 

statistiske analyse muligvis afslører, at medarbejderengagement påvirker de to faktorer i stedet for 

omvendt. Selvom PLS tager forbehold for dette, så er det stadig relevant at diskutere denne proble-

matik for helhedens skyld. Organisatorisk støtte kan argumenteres for at være påvirket af med-

arbejderengagement, da den relaterer sig i betydelig grad til medarbejderens forhold til deres over-

ordnede. Hvis medarbejderen dermed viser mere engagement i sit arbejde, så kan det antages, at de 

overordnede bliver mere positivt indstillet over for medarbejderen og muligvis mere villig til at give 

dem positiv feedback samt bevilge dem autonomi og medarbejderudvikling. Indre motivation kan 
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argumenteres for at være påvirket af medarbejderengagement, da en væsentlig del af indre moti-

vation omfatter forholdet til kunderne. Det kan antages, at jo mere engageret medarbejderne er i 

deres arbejde, jo bedre bliver deres forhold til kunderne. Yderligere så kan en mere engageret med-

arbejder muligvis være mere tilbøjelig til at sætte sig ind i arbejdet, hvilket kan anfægte menings-

fuldhed i arbejdet og interesse, da medarbejderen får større indsigt i det. Argumenterne for den 

oprindeligt antagede retning uddybet i tidligere afsnit er dog mere substantielle, da de har mere 

opbakning fra både teori, den kvalitative analyse og PLS-analysen. Som konklusion på denne diskus-

sion kan det derfor siges, at det fortsat vil blive antaget, at de to faktorer påvirker medarbejder-

engagement, men at man ikke kan udelukke muligheden for, at medarbejderengagement samtidig 

også kan påvirke de to faktorer. 

 

I regressionsanalysen afsløres det, at 3-koefficienterne for hver af de to faktorer er positive, hvilket 

betyder, at de har en positiv effekt på medarbejderengagement ifølge den statistiske analyse. Der-

med kan følgende hypoteser accepteres: Hypotese 3 og 5 accepteres, da faglig interesse og menings-

fuldhed i arbejdet indgår i Faktor 2, og hypotese 4, 6 og 7 accepteres, da personlig udvikling, autono-

mi og feedback indgår i Faktor 1. 

 

3-koefficienterne i regressionsanalysen afslører også, at de to faktorer har forskellige grader af 

påvirkning på medarbejderengagement. Indre motivation påvirker mest, og organisatorisk støtte 

påvirker mindst. Selvom usikkerhed i data fordrer, at man ikke kan etablere tallene for påvirkning 

eksakt, så er det stadig rimeligt at antage denne rangorden af påvirkning grundet den markante 

difference i tallene (bilag 8). At indre motivation har den største påvirkning, kan siges at stemme 

overens med den gængse litteratur samt den kvalitative undersøgelse. Når de fleste teoretikere 

beretter om, hvad der engagerer eller motiverer medarbejdere, så er der oftest lagt vægt på 

interesse for arbejdet (Boxall & Purcell, 2016; Gagne & Deci, 2005; Ryan & Deci, 2000), menings-

fuldhed i arbejdet (Miner 2005; Lazear & Gibbs, 2015; Rich et al., 2010) og feedback (Lazear & Gibbs, 

2015; Miner, 2005). I den kvalitative undersøgelse lagde mange af de interviewede medarbejdere 

også vægt på en følelse af mening i arbejdet, interesse for arbejdet og feedback fra kunderne. Selv-

om både teori og respondenterne i den kvalitative undersøgelse påpeger, at parametrene, der ind-

går i organisatorisk støtte, kan være engagerende, som tidligere nævnt, så lægger de ikke lige så 

meget vægt på dem som indre motivation.  
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Kundetilfredshed 

Som det fremkommer i den statistiske analyse, så kan der ikke bekræftes en korrelation mellem 

medarbejderengagement og kundetilfredshed. Dette stemmer ikke overens med teori, da blandt 

andet Andersen et al. (2015) og Harter et al. (2002) konkluderer i deres undersøgelser, at med-

arbejderengagement er korreleret med kundetilfredshed. Selvom Andersen et al. (2015)s 

undersøgelse fokuserer på B-2-B kan det antages, at deres fund ligeledes er gældende for denne 

undersøgelses kontekst, da deres undersøgelse fokuserer på tilfredshed med den enkelte med-

arbejders service ydet til kunderne. Dermed forkastes hypotese 1 ud fra den empiriske under-

søgelse. 

 

Som opsummering opstilles følgende tabel over, hvorvidt hypoteserne forkastes eller accepteres: 

 

HYPOTESER Forkastet / Accepteret 

HYPOTESE 1: Medarbejderengagement hos 

salgspersonalet har en positiv effekt på 

kundetilfredshed 

Forkastet 

HYPOTESE 2: Pay for performance har en positiv 

effekt på medarbejderengagement hos 

salgspersonalet 

Forkastet 

HYPOTESE 3: Faglig interesse har en positiv 

effekt på medarbejderengagement hos 

salgspersonalet 

Accepteret 

HYPOTESE 4: Personlig udvikling har en positiv 

effekt på medarbejderengagement hos 

salgspersonalet 

Accepteret 

HYPOTESE 5: Meningsfuldhed i arbejdet har en 

positiv effekt på medarbejderengagement hos 

salgspersonalet 

Accepteret 

HYPOTESE 6: Autonomi har en positiv effekt på 

medarbejderengagement hos salgspersonalet 

Accepteret 
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HYPOTESE 7: Feedback har en positiv effekt på 

medarbejderengagement hos salgspersonalet 

Accepteret 

Figur 9 - tabel over hypoteser, af- eller bekræftelse. 

 

Udover at disse hypoteser er accepteret eller forkastet, så er der gjort yderligere fund i undersøg-

elsen grundet den induktive tilgang. For det første er der væsentligt belæg for, at forhold til over-

ordnede og forhold til kunder har en positiv effekt på medarbejderengagement. For det andet blev 

der afsløret i den kvantitative undersøgelse, at der ikke er væsentligt belæg for, at engagement hos 

kollegaer og socialt samvær med kollegaer har en positiv effekt på medarbejderengagement på 

trods af udtalelserne i den kvalitative undersøgelse. For det tredje afslørede undersøgelsen, at para-

metre relateret til indre motivation har den største positive effekt på medarbejderengagement af de 

undersøgte parametre. For det fjerde blev der afsløret i den kvalitative undersøgelse, at der ikke er 

væsentligt belæg for, at arbejdsmål, opgavevariation, CSR og personalegoder har en positiv effekt på 

medarbejderengagement. 

 

Det kan således konkluderes, at hvis en virksomhed som Elgiganten A/S ønsker at forbedre kunde-

tilfredshed i én eller flere af deres varehuse, så er medarbejderengagement hos salgspersonalet ikke 

et relevant område at fokusere på. Der kan dog være andre relevante grunde til at øge medarbejder-

engagement for en virksomhed som Elgiganten A/S. For det første kan det fremme adfærd, hvor 

medarbejderne bidrager til virksomheden udover deres normale arbejdsopgaver (Rich et al., 2010), 

for eksempel ved at bidrage med ideer til procesoptimering. Nogle af de interviewede medarbejdere 

nævnte som eksempel, at de havde ideer til, hvordan man kunne drive forretningen bedre. For det 

andet kan det reducere medarbejderomsætning (Harter et al., 2002), hvilket kan have væsentlig 

betydning for en virksomhed som Elgiganten A/S, da høj medarbejderomsætning blev etableret som 

både en svaghed og trussel i SWOT-analysen. Nogle af de mere engagerede medarbejdere i den 

kvalitative undersøgelse udtalte også, at de godt kunne tænke sig at blive hos Elgiganten A/S. 

 

Hvis en virksomhed som Elgiganten A/S ønsker at forbedre medarbejderengagement hos deres 

salgspersonale, så bidrager denne undersøgelse også med, hvilke parametre der er værd at fokusere 

på for at øge medarbejderengagement. Indre motivation, såsom faglig interesse og meningsfuldhed i 

arbejdet, er det, der ifølge undersøgelsen, har den største effekt, men kan også være svær at for-

bedre ifølge teori (Lazear & Gibbs, 2015; Osterloh & Frey, 2002). Alternativt kan virksomheden 

fokusere på organisatorisk støtte til medarbejderne, heriblandt forhold til overordnede, feedback, 

autonomi i arbejdet og medarbejderudvikling. 
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Alternative forklaringer 

På baggrund af den manglende korrelation mellem medarbejderengagement og kundetilfredshed i 

den kvantitative analyse findes det passende at komme med alternative forklaringer på, hvad der 

kan påvirke kundetilfredshed i en virksomhed som Elgiganten A/S.  

 

I det kommende afsnit tages der udgangspunkt i et perspektiv, hvor der kun kigges på kunden og 

hvilke parametre som påvirker dennes tilfredshed. Dette gøres for at finde de omtalte logiske og 

teoretisk funderede årsagsforklaringer på, hvorfor sammenhængen mellem medarbejderengage-

ment og kundetilfredshed ikke er korreleret som forventet. For at gøre det overskueligt fortsættes 

der fra udgangspunktet med ESCI-modellen omtalt tidligere i analysen. Dette gøres, da denne model 

antages at være en grundsten for at undersøge kundetilfredshed ifølge teori (EPSI Rating, 2013). 

 

Udover den forventede servicekvalitet og den oplevede servicekvalitet, så omfatter ECSI modellen 

også forventede produktkvaliteter, oplevet produktkvalitet og image (Johnson et al., 2001). Oplevet 

produkt- og servicekvalitet er i ESCI modellen sammenlagt til forventet kvalitet. Disse fire latente 

variabler indeholder et udefineret antal bagvedliggende variabler, hvor der i undersøgelsen tages 

udgangspunkt i engagement hos salgspersonalet. En kulmination af de fire variabler giver en opnået 

værdi for kunden, hvilket fører til kundetilfredshed. Opstillingen af en sådan model kan være mere 

kompleks end som så, da de latente variabler også påvirker hinanden internt. 

 

For at forklare, hvordan undersøgelsen er opstillet i forhold til den teoretisk funderede ESCI-model, 

er der taget udgangspunkt i en latent variabel og dennes direkte påvirkning på kundetilfredshed. 

Dette kan dog være en årsagsforklaring på, at medarbejderengagement ikke har særlig høj for-

klaringsgrad til kundetilfredshed, da denne kun udgør et delelement af kundetilfredshed ifølge ESCI-

modellen. Yderligere i forhold til ECSI-modellen bliver der i undersøgelsen ikke kigget på engage-

ments påvirkning på den opnåede værdi for kunden og dennes påvirkning på kundetilfredshed. Det 

er i den statistiske analyse beskrevet som støj i undersøgelsen, at denne kobling er udeladt.  

 

Hvis der kigges på hele ECSI-modellen, er der flere latente variabler, som påvirker kundetilfredshed. 

Ud fra de latente variabler kan der opstilles et teoretisk belæg for, at en lang række andre parametre 

påvirker kundetilfredshed, både direkte eller med de latente variabler som mediatorer (Johnson et 

al., 2001). De bagvedliggende variabler kan variere ud fra kontekst, og der er derfor ikke et ende-

gyldigt korrekt antal eller definition af disse. Ud fra en række undersøgelser, foretaget af nogle af de 

førende danske forskere indenfor området, kan der udledes nogle generiske variabler, som bliver 
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beskrevet i kommende afsnit (Grønholdt et al., 2000; Kristensen et al., 2000; Martensen & 

Grønholdt, 2003; Martensen et al., 2004). 

 

Image bliver typisk sammenkoblet med etisk formåen, social ansvarlighed og virksomhedens måde 

at drive forretning på (Grønholdt et al., 2000; Kristensen et al., 2000; Martensen & Grønholdt, 2003; 

Martensen et al., 2004). Oplevet produktkvalitet bliver typisk sammenkoblet med produktets kon-

struktionskvalitet, behovsafdækningen, kvaliteten i forhold til konkurrerende produkter, brandværdi 

og en samlet produktkvalitetsvurdering. Oplevet servicekvalitet bliver typisk sammenkoblet med, at 

medarbejderen har den viden, der skal til for at dække kundens behov, servicekvaliteten i forhold til 

konkurrerende virksomheder og en samlet servicekvalitetsvurdering. Forventninger bliver næsten 

altid en vurdering af, hvad der forventes af service- og produktkvaliteten (Grønholdt et al., 2000; 

Kristensen et al., 2000; Martensen & Grønholdt, 2003; Martensen et al., 2004).  

 

Disse bidrager alle til den opnåede værdi for kunden og påvirker dermed indirekte, men også direkte 

kundetilfredsheden. Den opnåede værdi for kunden fungerer selv som latent variabel for en række 

andre variabler. Denne bliver typisk sammenkoblet med værdi for penge og det samlede indtryk ved 

at handle hos virksomheden i forhold til hos konkurrenterne.  

 

Ved at anskue de generiske, latente og bagvedliggende variabler kan der kobles nogle mere kon-

tekstnære bagvedliggende variabler på modellen. Ved at tage udgangspunkt i undersøgelses-

fokusset, herunder Elgiganten A/S som case, kan der opstilles nogle formodede bagvedliggende 

variabler til oplevet servicekvalitet, som er supplerende til medarbejderengagement. Disse bliver 

fremhævet i perspektiveringen (side 83). Ud fra den kvalitative undersøgelse fremkommer der nogle 

tendenser beskrevet i de tidligere afsnit om kvalitative resultater, som kunne benyttes i alternative 

effektundersøgelser. Heraf kan det nævnes på kundesiden, at produktviden, formidlingsevne og 

situationsfornemmelse også tilsyneladende har en effekt på den opnåede værdi for kunden.  

Diskussion 

I det følgende diskuteres styrker og svagheder i undersøgelsens resultater i forhold til den anvendte 

metode, og ligeledes hvorvidt undersøgelsen lever op til kvalitetskriterierne, eller om en anden til-

gang ville have været mere hensigtsmæssig. 
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Metode 

I undersøgelsen blev der, som tidligere beskrevet, anvendt et positivistiske perspektiv med det 

formål at opnå objektivitet i videnskabelsen og afdække kausale forbindelser mellem medarbejder-

engagement og bagvedliggende parametre samt medarbejderengagement og kundetilfredshed. Der 

blev benyttet en induktiv tilgang for at være åben for tendenser i praksis samt potentielt at kunne 

falsificere litteraturen. Denne tilgang blev overholdt ved at udspørge respondenterne, både kunder 

og medarbejdere, uden at være biased af teori på forhånd og dermed få klarlagt den objektive 

mening hos dem. Med udgangspunkt i den objektive sandhed, som blev fundet i interviewene, er 

undersøgelsen fortsat med den induktive metode ved at forme den kvantitative undersøgelse på 

baggrund af den kvalitative undersøgelse, hvorefter de fundne resultater er blevet sammenlignet 

med teori. 

Kvalitativ undersøgelse 

En svaghed ved denne metode fremkom ved, at nogle af de hypoteser, som blev opstillet ud fra et 

teoretisk grundlag, blev repræsenteret i mere eller mindre grad som bagvedliggende parametre for 

medarbejderengagement. Ikke desto mindre blev alle de bagvedliggende variabler testet i den kvan-

titative analyse for at sikre, at variablerne ikke blev ekskluderet uden sikkerhed for, at der ikke var 

samvariation med medarbejderengagement. Det kan derfor diskuteres, om den kvalitative data-

indsamling i stedet skulle have været mere struktureret end semi-struktureret i interview tilgangen 

(Kvale & Brinkmann, 2014). På den måde kunne man have styret interviewet således, at alle de 

teoretiske bagvedliggende parametre for medarbejderengagement blev berørt dybdegående. 

 

Nogle af de teoretisk funderede bagvedliggende variabler, som er blevet udeladt, er målsætninger 

(Locke og Latham, 2002) og variation i arbejdet (Miner, 2005). Baggrunden for at udelade disse, selv-

om de er anerkendt som bagvedliggende variabler for engagement, er den induktive metode, og 

derfor tages der udgangspunkt i, hvilke tendenser som blev fremhævet af respondenterne. Ligeledes 

under den eksplorative faktoranalyse blev der reduceret i antallet af bagvedliggende parametre 

uden, at disse blev testet for en direkte samvariation med engagement. 

 

For at styrke det teoretiske felt i undersøgelsen kunne man i den kvalitative undersøgelse have 

styret respondenten ved at spørge mere direkte ind til områder, som omhandler det teoretisk felt, 

for derved at vurdere, om respondenten lagde en særlig opmærksomhed i de enkelte spørgsmål. 

Dette kunne gøres for at hjælpe respondenten til at fremkalde ubevidste parametre. Selvom det ikke 
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blev fremkaldt i respondentens tankegang uden hjælp, kan det stadig argumenteres for at være 

gældende, hvis respondenten efterfølgende lagde særlig vægt på dette (Malhotra et al., 2017). 

 

Ved at udelade disse variabler i den endelige analyse reduceres det brede teoretiske felt for med-

arbejderengagement og kundetilfredshed, hvilket kan have forskellige betydninger for under-

søgelsen. Det menes at have dårlig indflydelse på undersøgelsen, da det teoretiske fundament er 

reduceret væsentligt og dermed måske ikke er fyldestgørende for at afdække den fulde sandhed. 

Ligeledes kan der argumenteres for, at undersøgelsen bliver styrket, da der tages udgangspunkt i 

praksis i stedet for i teori, og der derfor potentielt opnås en større objektivitet. 

Kvantitativ undersøgelse 

Ligeledes kunne det i den kvantitative undersøgelse have forstærket validiteten af hver enkelt 

variabel ved at indeholde mindst to spørgsmål, som overlapper hinanden, for at tjekke, om respon-

denterne har forstået meningen bag spørgsmålene korrekt. Således havde faktorerne været mere 

beskrivende og pålidelige. Dette havde formentlig også givet et bredere udvalg af faktorer således, 

at der havde været flere beskrivende effekter bag medarbejderengagement ligesom ifølge teorien. I 

sidste ende havde korrelationerne måske endda været mere beskrivende og dermed mere tro-

værdige. 

 

I den sidste del af den kvantitative undersøgelse er der nogle kritikpunkter, som bør diskuteres i for-

hold til dataindsamlingen. Elgiganten A/S har indsamlet kundetilfredshedsdata for undersøgelsen, 

hvilket gør det uklart, hvilke respondenter som har medvirket i undersøgelsen. Som udgangspunkt er 

det kunder, som har købt produkter i Elgiganten A/S og dermed formentlig har være i kontakt med 

én fra salgspersonalet inden besvarelsen af kundetilfredshed. Men det kunne sagtens være, at en del 

af respondenterne til HoN undersøgelsen slet ikke har haft kontakt til salgspersonalet. Det er lige-

ledes uvist, hvilken del af kunderejsen respondenterne befinder sig i, da Elgiganten A/S håndterer 

mange af deres touchpoints i samme lokaler som salget af produkter.  

 

I forhold til pointen om kunderejsen ovenfor giver dette mulighed for, at kunderne kan angive deres 

mening for tilfredshed på baggrund af klagehåndtering, hvilket ikke er en del af interessen i denne 

undersøgelse. HoN-standeren er placeret ved betalingsdisken, og derfor må det antages, at hoved-

parten af de besvarelser, som er grundlag for undersøgelsen, er angivet på baggrund af salgs-

personalet. 
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Det kan i denne sammenhæng også fremhæves, at de kvantitative data, som er indsamlet om kunde-

tilfredshed har en skævvridning i forhold til indsamlingstidspunktet. Primær data fra medarbejder-

spørgeskemaet er indsamlet i starten af år 2019, og de sekundære data leveret af Elgiganten A/S er 

indsamlet mellem januar 2018 og januar 2019. Da indsamlingen har fundet sted over en lang 

periode, kan data derfor også siges at være meget repræsentative. Skævvridningen gør dog, at 

undersøgelsens data kan være påvirket på forskellige måder dataen imellem. Som udgangspunkt 

vurderes dette ikke til at have den store betydning, da tendenserne i data fra starten af 2018 og 

slutningen af 2018 synes at være ensartet.  

 

En anden pointe er, at der også er skævvridning i datastørrelsen på baggrund af den væsentlig 

længere dataindsamlingsperiode for de sekundære data. Her synes datagrundlaget umiddelbart at 

være meget forskelligt, da størrelsesordenen af kvantitative medarbejderdata er 200 og kvantitative 

kundedata er 200.000 pr. måned, svarende til 2.500.000 respondenter i alt for året. Ved nærmere 

beregning er dette dog ikke så markant, da 200 medarbejdere som respondenter svarer til ca. 17% af 

hele medarbejderstaben vedrørende salg, mens 200.000 kunder som respondenter pr. måned svarer 

til ca. 20% af de købende kunder i Elgiganten A/S pr. måned. 

 

Videre kan det pointeres, som nævnt i metodeafsnittet, at indsamlingen af data omkring kunde-

tilfredshed via HoN-standeren og medarbejderengagement via et spørgsmål i den kvantitative 

undersøgelse gør, at der kan sættes spørgsmålstegn ved, om metoden er fyldestgørende. Derfor kan 

resultatet af regressionsanalysen mellem medarbejderengagement og kundetilfredshed forklares 

ved, at NPS-scoren måske ikke er tilstrækkelig i sådanne undersøgelser trods teoretisk belæg for 

fremgangsmåden. 

Resultater 

Når der tages højde for det, som bliver diskuteret i den foregående diskussion, og kritikpunkterne 

undervejs i undersøgelsen, så skønnes resultatet at være validt. Undersøgelsen er lavet på baggrund 

af mennesker og deres meninger på givne tidspunkter, hvor de er blevet adspurgt, og derfor vil der 

altid være en vis usikkerhed omkring datavaliditeten. Ved at have en stor datarepræsentation 

minimeres denne usikkerhed. Den beregnede fejlmargin er på ca. 7%, og når der tages forbehold for 

dette, er resultatet i sig selv validt, og der kan laves konklusioner på baggrund af undersøgelsen. 

Dette betyder, at resultater kan variere en smule, men at der trods alt må være en grad af belæg for, 

at medarbejderengagement kan øges eller reduceres ud fra de fundne parametre. De statistiske fejl, 

som fremkom ved bearbejdning af data, særligt i den sidst del af den kvantitative undersøgelse, kan 
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antages at være af mindre betydning, da disse ligger indenfor eller meget tæt på grænseværdierne, 

og derfor giver dette ikke anledning til yderligere diskussion. 

 

Det kan fremhæves, at størstedelen af de statistiske resultater har en signifikans under 1%, hvilket 

giver en klar indikation om, at det ikke kan afvises, at der er sammenhæng mellem de fleste under-

søgte parametre. Det kan derfor antages, at metoden har været fyldestgørende i at afprøve de 

forventede korrelationer i undersøgelsen. 

Varianshomogenitet 

I hele den kvantitative undersøgelse kunne der ud fra et P-P plot, et scatterplot og det standardise-

rede residual vurderes, om der er varianshomogenitet i undersøgelsesdata. Der er ikke blevet 

vurderet udførligt på baggrund af dette, da plottene generelt ikke har været alarmerende, men 

indenfor rimelige afvigelser. Baggrunden for, at der lægges mindre betydning på varianshomogenitet 

i dette tilfælde er, at det er en teoretisk funderet statistisk antagelse. Antagelsen om, at der ikke må 

være varianshomogenitet, negligeres, da der i den virkelig verden sagtens kan være respondenter, 

som er af samme opfattelse af et emne, specielt når vurderingen af de enkelte spørgsmål angives på 

en 4-trinsskala. 

Konklusion 

Det kan fremhæves, at de kommende konklusioner er valide ud fra det videnskabsteoretiske per-

spektiv, da kvalitetskriterierne er overholdt, som beskrevet under metodeafsnittet. Det kan point-

eres, at der er lagt særlig vægt på at triangulere resultaterne således, at den objektive sandhed for 

virkeligheden fremstår klart og tydeligt. Ligeledes fremhæves det i forhold til undersøgelsens viden-

skabelige resultater, at de er retvisende indenfor de beskrevne undersøgelsesrammer. Her skal det 

fremhæves, at fejlmarginen er 7% i stedet for den normalt anvendte 5% fejlmargin. 

 

I undersøgelsesdel 1, hvor der blev undersøgt, hvilke bagvedliggende parametre som har en påvirk-

ning på medarbejderengagement, fremkom der nogle tendenser ud fra de kvalitative undersøgelser. 

Blandt andet fremkom det, at feedback, meningsfuldhed i arbejdet og belønning var af markant 

betydning for de adspurgte medarbejdere. Der var flere betydningsfulde parametre, som også var 

med til at danne grundlag for anden fase af undersøgelsesdel 1, hvor der kan fremhæves med-

arbejderudvikling, hjælpemidler til arbejdet og struktur i hverdagen.  
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Efter at de mest betydningsfulde parametre blev fundet, blev resultatet testet i en kvantitativ 

undersøgelse, hvor 185 medarbejdere dannede grundlag for undersøgelsen. I den kvantitative 

undersøgelsesdel 1 fremkom det, at organisatorisk støtte og indre motivation har en effekt på 

medarbejderengagement. Organisatorisk støtte er et surrogat for autonomi, feedback fra ledelsen, 

forhold til ledelsen og medarbejderudvikling, mens indre motivation er et surrogat for interesse i 

arbejdet, meningsfuldhed i arbejdet, feedback fra kunderne og forhold til kunderne. Den samlede 

forklaringsgrad af organisatorisk støtte og indre motivation på medarbejderengagement er 52,6% 

ifølge PLS-undersøgelsen. Det vil sige at 52,6% af variationen i medarbejderengagement kan be-

skrives ved hjælp af organisatorisk støtte og indre motivation. Ud fra 3-koefficienterne blev der 

konkluderet, at indre motivation har en større påvirkning på medarbejderengagement end organi-

satorisk støtte. På baggrund af denne konklusion kan det derfor siges, at hypotese 2 kan forkastes og 

hypotese 3, 4, 5, 6 og 7 kan accepteres. 

 

I undersøgelsesdel 2, hvor der blev undersøgt, om medarbejderengagement har en påvirkning på 

kundetilfredsheden, blev de kvantitative data fra Happy-or-Not og medarbejderengagementspara-

meteren fra undersøgelsesdel 1 anvendt. Ud fra den kvalitative undersøgelse fremkom der ingen 

logisk sammenhæng mellem kundetilfredshed og medarbejderengagement. I den kvantitative 

undersøgelsesdel fremkom det ud fra den første kørsel af den statistiske undersøgelse via SPSS-

programmet, at der ikke kunne afvises en sammenhæng, men at udfaldet var på grænseværdien 5%. 

I anden kørsel via SmartPLS fremkom det, at sammenhængen måtte afvises. På baggrund af denne 

konklusion kan det siges, at hypotese 1 må forkastes. 

 

Ud fra teoretisk funderede refleksioner må det siges, at undersøgelsen har været valid, dog med støj 

og mulighed for forbedring af den statiske styrke samt alternative metoder til fremgangsmåden om-

diskuteret i diskussionsafsnittet. For eksempel kunne man have benyttet en struktureret interview-

metode og flere overlappende spørgsmål i medarbejderspørgeskemaet. 

 

Der kan ud fra undersøgelsesfeltet derfor konkluderes, at medarbejderengagement hos salgs-

personalet i detailbranchen ikke har en direkte effekt på kundetilfredshed. Videre kan det kon-

kluderes, at undersøgelsesspørgsmålet om, hvor stor en effekt medarbejderengagement har på 

kundetilfredshed ikke kan kvantificeres som først antaget. Medarbejderengagement kan ud fra 

undersøgelsens konklusion siges at blive påvirket af organisatorisk støtte og indre motivation, 

herunder autonomi, medarbejderudvikling, feedback fra ledere og kunder, forhold til ledelse og 

kunder, interesse for arbejdet og følelse af meningsfuldhed i arbejdet. Det fremkommer ligeledes, at 
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organisatorisk støtte og indre motivation beskriver 52,6% af salgspersonalets engagement i denne 

undersøgelse. 

Perspektivering 

I det følgende vil der blive beskrevet, hvordan undersøgelsen kan benyttes til fremtidige under-

søgelser. Nogle af forslagene tager udgangspunkt i de opdagelser der er gjort i undersøgelsen, mens 

andre forslag bygger på samme teori og undersøger aspektekter i forlængelse heraf. 

 

Som beskrevet under metode, blev medarbejderengagement målt via et enkelt spørgsmål til sidst i 

medarbejderspørgeskemaet. Til en efterfølgende undersøgelse om korrelation mellem med-

arbejderengagement og de bagvedliggende parametre samt medarbejderengagement og 

kundetilfredshed kan man som alternativ stille spørgsmål, der er lig dem i Rich et al. (2010)s 

engagementundersøgelse. Det vil sige spørgsmål, som dækker de tre dele af engagement: Fysisk, 

emotionel og kognitiv (Rich et al., 2010). Dette vil muligvis give et mere retvisende billede af 

engagement og deraf dets korrelation til bagvedliggende parametre og kundetilfredshed. Yderligere 

kan det skabe diskussion om, hvordan engagementes delelementer bliver påvirket af parametrene 

samt påvirker kundetilfredshed. For eksempel, ifølge Rich et al. (2010) er sand engagement kun til 

stede, når alle tre delelementer opfyldes. Det ville derfor være værd at afprøve, om kundetilfreds-

hed påvirkes mest, når alle tre delelementer optræder. Samtidig ville der kunne blive analyseret, om 

et eller flere af delelementerne korrelerer med kundetilfredshed uafhængig af de andre, om del-

elementerne påvirker kundetilfredshed i forskellige grader, og hvilke bagvedliggende parametre der 

påvirker hvilke delelementer. 

 

Som et alternativt parameter til medarbejderengagement kunne man også have benyttet syge-

fravær. Her ville antagelsen være, at desto mere engageret medarbejderne er, jo mindre tilbøjelige 

er de til at melde sig syge, samt vice versa. Uddybende kan det siges, at engagerede medarbejdere 

antageligvis vil forsøge at gå på arbejde selvom de føler sig sløje, mens uengagerede medarbejdere 

antageligvis ville benytte enhver lejlighed til at undgå at gå på arbejde. Dette kan ses som en form 

for kvantificering af Rich et al. (2010)s fysiske engagement, altså hvor megen tid og energi, med-

arbejderen vil lægge i arbejdet. Fordelen ved at benytte sygefravær som parameter vil være at 

undgå subjektive vurderinger fra respondenternes side, hvilket kan være relevant, da respondenter 

kan have tilbøjelighed til at svare, at de er mere engageret end, hvad der er tilfældet. Der bør dog 

tages forbehold for samt grundigt diskuteres og undersøges, hvorvidt sygefravær kan fungere som 
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proxy for engagement, for eksempel ved at foretage en kvalitativ undersøgelse forinden rettet mod 

at sammenligne undersøgte medarbejderes engagement og sygefravær. 

 

Det blev også konkluderet i undersøgelsen, at pay-for-performance ikke korrelerer med engage-

ment, samt at dette kan skyldes crowding-out og faldgruber. Det kunne derfor være interessant at 

undersøge videre, om crowding-out eller én eller flere faldgruber er gældende i casen for at be-

kræfte, at det er det, der forårsager, at pay-for-performance ikke engagerer. Det interessante ved 

dette er, at hvis det viser sig at være crowding-out og/eller én eller flere faldgruber, der er grunden, 

så kan der anbefales bestemte metoder til at dæmpe eller overkomme disse. For eksempel kan 

internalisering af belønningssystemer benyttes for at undgå crowding-out (Friis & Hansen, 2013; 

Gagne & Deci, 2005; Ryan & Deci, 2000) samt opmærksomhed på og korrektion af fejl og mangler i 

belønningssystemer såsom forvrængning eller pal-effekten (Friis et al. 2015; Friis & Hansen, 2013; 

Hansen, 2009; Hansen, 2017; Lazear & Gibbs, 2015; Prendergast & Topel, 1993). Som en videre 

undersøgelse, der bygger på disse fund, kan det afprøves, om de korrigerende handlinger som inter-

naliseringen har den ønskede effekt at dæmpe eller overkomme det, der forhindrer belønnings-

systemer i at engagere. Alternativt, hvis undersøgelsen ikke kan bekræfte, at den manglende 

korrelation mellem pay-for-performance og engagement skyldes crowding-out eller de nævnte 

faldgruber, så er det oplagt, at der undersøges andre mulige grunde til den manglende korrelation i 

detailbranchen. 

 

Som allerede nævnt kan der ifølge litteraturen være andre fordele ved medarbejderengagement end 

kundetilfredshed såsom driftsunderstøttende adfærd (Rich et al., 2010) og reducering af medarbej-

deromsætning (Harter et al., 2002). Med driftsunderstøttende adfærd, også kaldet corporate citizen-

ship behaviour, menes der adfærd hos medarbejderne, der ikke relaterer til deres primære arbejds-

opgaver, men stadig bidrager til virksomhedens drift. Eksempler på dette kan være at rapportere fejl 

og mangler i IT-systemer, vidensdeling med kollegaer og ordne forkerte prismærker. Reducering af 

medarbejderomsætning er som sagt af væsentlig interesse for virksomheder som Elgiganten A/S, da 

medarbejderomsætning er en væsentlig og udbredt svaghed og trussel, som kan bibringe markante 

omkostninger. Det kan derfor være interessant at teste dette i praksis i detailbranchen både for at 

bekræfte andre potentielle fordele ved medarbejderengagement end kundetilfredshed, men også 

for at teste litteraturen vedrørende disse fordele. Sidstnævnte er især interessant, da den ellers ikke-

korrelerede kundetilfredshed nævnes som fordel ved medarbejderengagement af selv samme 

litteratur (Harter et al., 2002). Rich et al. (2010) nævner ikke kundetilfredshed eksplicit, men nævner 
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en forbedring af performance af primære arbejdsopgaver, hvor kundetilfredshed skønnes at indgå 

for salgspersonale i detailbranchen (Christopher et al., 2002). 

 

For at udvide undersøgelsen vil det være oplagt at undersøge flere elementer fra ECSI-modellen. Her 

kunne det blandt andet undersøges, hvorledes produktværdien eller virksomhedens overordnede 

image, herunder CSR, påvirker kundetilfredsheden. Ligeledes kan det undersøges, hvorledes med-

arbejderne har en effekt på virksomhedens brandværdi, og hvorvidt brandet påvirker positivt eller 

negativt ud fra forskellige parametre. I forlængelse heraf kunne det være interessant at undersøge, 

hvilke medarbejdertyper og -forhold der skal til for at optimere påvirkning fra medarbejderne på 

brandværdien. 

 

Det kunne også være oplagt at undersøge nytteværdien og hertil kundetilfredsheden i forhold til, om 

kunderne køber det medarbejderanbefalede produkt, og sammenholde dette med kunder, som ikke 

snakker med en medarbejder, f.eks. hvis produktet er købt på internettet, eller hvis kunden selv har 

valgt produktet på forhånd og afhenter det i butikken. 

 

Videre kan det nævnes, at det kan være interessant at kigge på sidste del af ECSI-modellen, hvor 

loyalitet fordrer genkøbsgraden. Dette er interessant, da modellen her kobles direkte på et per-

formanceparameter væsentligt for forretningen. Kundeloyalitetsbegrebet bliver ofte koblet sammen 

med Customer Lifetime Value (CLV), da dette beskriver, hvor lang tid en loyal kunde er rentabel 

(Christopher et al., 2002). Ved at benytte CLV begrebet, kan det udledes, hvor meget ekstra ind-

tjening virksomheden teoretisk opnår ved at påvirke medarbejdernes engagement. CLV er hos 

mange virksomheder blevet en vigtigt Key Point Indicator (KPI), da det er en moderne måde at holde 

virksomheden rentabel på på lang sigt (Christopher et al., 2002). 

 

Ligeledes i den kvalitative undersøgelse udtalte flere af kunderne, at salgsmedarbejdernes produkt-

viden bidrog til deres tilfredshed med købet. Én af de mindre tilfredse respondenter nævner også, at 

en manglende produktviden hos den betjenende salgsmedarbejder var den primære årsag til deres 

utilfredshed. Samme respondent udtalte også, at den manglende produktviden kunne skyldes en 

mangel på oplæring. En fremtidig undersøgelse kunne således fokusere på, om produktviden hos 

medarbejdere har en positiv korrelation med kundetilfredshed. Yderligere kunne en fremtidig 

undersøgelse fokusere på forholdet mellem kundetilfredshed og andre medarbejderrelaterede 

parametre såsom onboarding-processer og medarbejderudvikling. Et bestemt parameter kunne 
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være autonomi hos medarbejderne, da flere af medarbejderrespondenterne nævner, hvordan frihed 

til at tage beslutninger gør det nemmere at hjælpe kunderne. 

 

I forlængelse heraf kan det også være interessant at undersøge om flere af medarbejdernes person-

lige karakteristika har indflydelse på kundetilfredsheden. Relevante eksempler kunne være situa-

tionsfornemmelse, formidlingsevne og empati (Gorry & Westbrook, 2011). Dette kunne være 

interessante at undersøge, da det står i kontrast til faglig produktviden ved at være menneskelige 

kvalifikationer. 

 

I den kvalitative undersøgelse udtalte nogle af kunderne, at de var positivt overrasket over, at salgs-

medarbejderen fokuserede udelukkende på at dække deres umiddelbare behov i stedet for at for-

søge at sælge dem mere, end de havde brug for. Det er derfor muligt, at hvis medarbejderne havde 

haft fokus på mersalg fremfor behovsdækning, så ville kundetilfredsheden have været lavere hos 

respondenterne i den kvalitative undersøgelse. Hvis det er tilfældet, kan det skabe et dilemma, da 

mersalg fører til mere indtjening (Aaker & McLoughlin, 2007), men at kundetilfredshed også fører til 

mere indtjening blandt andet gennem kundeloyalitet (Christopher et al., 2002). En fremtidig under-

søgelse kunne således teste for korrelation mellem fokus på mersalg og kundetilfredshed. Hvis der 

så viser sig at være korrelation, så kunne der ligeledes laves en undersøgelse, hvor det vurderes, om 

indtjeningen fra fokus på mersalg opvejer den tabte fortjeneste på mindre kundetilfredshed eller 

omvendt. 
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