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Förord 
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• Tobias Thalbäck Netigate, som med deras undersökningsverktyg gjort denna 
undersökning möjlig. 
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Sammanfattning 

Kasinoverksamhet har nu funnits i Sverige i snart åtta år och är en bransch där många av de 
anställda arbetar obekväma arbetstider. Vi fann det då intressant att utifrån detta studera hur 
de anställda upplever sin arbetssituation och framförallt se om de är motiverade och trivs. På 
grund av att verksamheten är ny fann vi det även intressant att beskriva kasinots verksamhet 
och struktur samt ge en övergripande bild av dem som arbetar på kasinot. Denna studie har ett 
fokus på att jämföra de som arbetar dag respektive natt om de upplever sin arbetssituation 
olika. 

Insamlandet av data till vår studie gjordes via en enkät som skickades ut till alla anställda 
förutom kasinots chef. Då vår studie har fokus på motivation och trivsel konstruerade vi vår 
enkät utifrån behovsteorier av främst Herzberg och Maslow samt ledarskapsteorier om 
transformativt och transaktionellt ledarskap av Bass. Utifrån detta se om det finns någon 
skillnad i motivation och trivsel mellan dag- och nattarbetare. Som ett komplement till 
informationen från enkäten utförde vi även en intervju med kasinots chef. 

Vi har analyserat detta genom korstabeller och chi-två test för att se om det existerar någon 
signifikant skillnad mellan de två grupperna dag och natt. Våra resultat visade att de som 
arbetar dag är nöjda med sin arbetssituation, medan vi fann tendenser till missnöje hos de som 
arbetar natt, det var bland annat faktorer som erkännande där anställda som arbetar natt tycker 
att det inte får fullt så mycket beröm samt höra att deras arbete är värdefullt som de skulle 
vilja. Vår slutsats är att det finns tendenser att dagarbetare är mer nöjd än de som arbetar natt. 
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1 Inledning 
I denna del introduceras läsaren till varför detta är intressant att 
studera samt vårt syfte och frågeställning. 

1.1 Introduktion 
Kasino är en intressant arbetsplats där det finns mycket spänning, glädje men även ångest 
över bortspelade pengar. Kasinot är verkligen en plats där mycket händer men för de anställda 
finns en baksida, nämligen deras arbetstider. Casino Cosmopols anställda arbetar mestadels då 
de flesta är lediga och umgås med sina nära och kära, kvällar, nätter och helger. Detta kan 
enligt Dunham (1977) ställa till med ett problem med att få deras anställda att trivas samt att 
de känner sig motiverade till sin arbetsuppgift.  Så det är viktigt för Casino Cosmopol att 
arbeta för att få deras anställda att trivas och känna sig motiverade till sin arbetsuppgift.   

Att skapa motivation är ett välstuderat område, där många teorier finns. Det är vanligt att dela 
in motivationsteorierna i fyra delar; Behovsteorier, jämviktsteorier, förstärkningsteorier och 
förväntningsteorier. I detta arbete ligger vårt fokus på behovsteorier som beskriver hur en 
individs behov måste tillfredställas för att en person ska känna sig motiverad. Dessa behov är 
olika hos olika personer, vilket innebär att olika människor motiveras bäst olika sätt. De som 
lagt grunden för behovsteorierna är forskare såsom Maslow, Alderfer och Herzberg. 
(Abrahemsson och Anderssen 2005 s. 141-153) 

Genom tiderna har många studier genomförts för att studera dessa behovsteorier hur de 
påverkar anställdas arbetsmotivation. Bland annat gjorde Hersey och Blanchard 1946 en 
studie där de kom fram till att uppskattning för genomförda arbetsuppgifter värdesattes högt. 
1987 gjordes en liknande studie av Kovach där det visade sig att intressanta arbetsuppgifter 
var viktigt, fem år senare visade en annan studie att en bra lön var viktigt för 
arbetsmotivationen. (Wiley, 1997) Faktorer som behandlas i dagens motivationsteorier är 
bland annat ämnen som arbetsdesign (till exempel arbetskaraktär) och de är viktiga 
ingredienser för att få personalen mer motiverad och högre presterande. (Latham 2007 s.79)   

Beroende på hur medarbetare sedan upplever dessa faktorer som uppfyllda är enligt oss 
författare en vital del som påverkar hur motiverade dem känner sig. En annan viktig faktor 
som kan påverka hur anställda upplever sin arbetssituation är ledarens förmåga att inspirera 
och motivera (Clegg et. al. 2007 s.266), och enligt Bass (1985) kan en ledare som besitter 



Inledning 

 

 

2 

 

egenskaper från den transformativa ledaren både höja motivationen och prestationsnivån hos 
de anställda.  

Vi tycker därför att det är intressant att undersöka hur sådana faktorer upplevs i dag i en ny 
verksamhet som Casino Cosmopol är. Då det som tidigare nämnts finns mycket forskning 
inom motivationsområdet vill vi ta denna undersökning ett steg längre och jämföra dag- och 
nattarbetares motivation. Detta främst efter att vi funnit en studie som visade att dagarbetare 
var mer nöjda i sin arbetssituation än de som arbetar skiftgång (Dunham 1977). Även 
familjelivet påverkas av skiftarbete och främst familjer med barn (Shen och Dicker 2008), 
vilket kan resultera i att skiftarbetares motivation och trivsel påverkas negativt.   

Då verksamheten är relativt ny finns det en risk att ledningen inte lagt märke till eventuella 
skillnader mellan hur deras anställda som arbetar dag respektive nattetid finner sig motiverade 
och det ser vi kan bli ett större problem i framtiden om det inte uppmärksammas i tid.  

Med vår kunskap inom företagsekonomi och tjänsteföretag som vi har fått under våra studier 
och vårt yrkesverksamma liv vet vi att kunden är det viktigaste ett företag har. Men för att få 
en nöjd kund krävs det att verksamhetens anställda känner sig motiverade, stolta och trivs så 
att de levererar en bra tjänst (Hertzberg 1987) (Katzenbach 2003). Utifrån detta finner vi det 
intressant att undersöka den nya organisationen i Sundsvall hur de anställda upplever sin 
arbetssituation utifrån motivation och trivsel och om det är någon skillnad mellan de som 
arbetar dag respektive nattetid. Detta leder oss till vårt syfte och frågeställning. 

1.2 Syfte och frågeställning 
Utifrån denna bakgrund har vi till syfte att först beskriva denna nya verksamhet. Vi vill även 
få en bild av hur de anställda upplever sin arbetssituation i dagsläget och se om den är 
och/eller upplevs annorlunda beroende på om de anställda arbetar dagtid eller nattetid, samt 
jämföra det mot vad de finner är viktigt för god trivsel och arbetsmotivation. Syftet är också 
att se hur de anställda idag uppfattar ledarskapet på Casino Cosmopol. Utifrån detta syfte har 
vi formulerat vår frågeställning: 

Kan vi se skillnader mellan de som arbetar natt respektive dag på… 

…Hur de anställda på Casino Cosmopol upplever sin arbetssituation utifrån 
motivation och trivsel?  

…Vilka egenskaper de anställda upplever att ledarskapet på Casino Cosmopol 
besitter?    
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1.3 Begränsningar 
Vi har valt att endast göra studien på Casino Cosmopol i Sundsvall samt att studera hela 
organisationen utifrån två huvudfrågor vilket innebär att vi inte kommer att fördjupa oss i 
någon del av studien utan satsar på att få en övergripande bild av Casino Cosmopol i 
Sundsvall. Att vi inte fördjupar oss i någon större utsträckning kan ses som en begränsning i 
sig.  

1.4 Kasinoverksamheten i Sverige 
För att läsaren ska få en uppfattning kring vad ett kasino är och hur det kom sig att Sverige 
har börjat bedriva denna verksamhet kommer här kortfattat information om ämnet. 

Ordet Kasino innebär en lokal där man har dans, musik och hasardspel som exempel black 
jack, roulett, baccarat samt enarmade banditer, (Nationalencyklopedin 2008a). På Casino 
Cosmopol i Sundsvall finns alla dessa delar med spel, musik, dans och mat. Kasinot i 
Sundsvall är uppdelat på två våningar, en våning med spelautomater och en våning med 
spelbord. 

I Sverige har det länge varit förbjudet att bedriva kasinoverksamhet. Det var först 1992 som 
förslaget om att starta internationella kasinon i Sverige kom upp genom en statlig utredning. 
En motivering till förslaget var att detta kunde bidra till nya inkomster till statskassan. 
(Nationalencyklopedin 2008a) Detta resulterade i att riksdagen 1999 instiftade en kasinolag 
som tillåter internationell kasinoverksamhet. Regeringen beslutade i sin tur att aktiebolaget 
Svenska spel skulle få öppna fyra kasinon totalt i städerna Sundsvall, Malmö, Göteborg och 
Stockholm. Dessa fyra kasinon beräknades (2001) ge 400-500 nya arbetstillfällen samt 
inbringa 200-300 miljoner årligen i intäkter efter en etableringsfas på två år. 
(Nationalencyklopedin 2008b) Detta kan jämföras med över en miljon besökare och en 
nettoomsättning på drygt en miljard kronor under 2006. (Årsredovisning 2006) 

Svenskaspel skriver i sin årsredovisning (2006) att de har utökat personalstyrkan med fler 
dealers, inspectors och pokerdealers och att detta ska resultera i bättre service till kunderna. 
Deras ambition är att komma upp i samma standard som de stora internationella kasinona. En 
annan viktig och utmanande uppgift är enligt Svenskaspel AB att utveckla det interna 
ledarskapet. Detta gör de genom ett chefutvecklingsinternat där medarbetare intervjuas och 
testas för att på så vis öka sin självkännedom. Casino Cosmopol har sedan starten 2001 
rekryterat och utbildat närmare 1200 medarbetare fram till 2007, detta har i sin tur resulterat i 
en ny yrkeskår i Sverige. (Årsredovisning 2006) 

För att få tillträde till kasinot krävs det att du är 20 år och har med dig legitimation. 
Legitimation är ett absolut krav vare sig du är 70 eller 20 år. Detta på grund av de hårda regler 
som gäller när du bedriver kasinoverksamhet. Kasinoverksamheten är hårt reglerad i Sverige, 
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och det är lotteriinspektionen uppgift att kontrollera att verksamheten följer dessa regler. 
Bevakningen på kasinot är hård med många vakter och övervakningskameror för att inget 
fusk eller kriminell verksamhet skall kunna förekomma på kasinot.  

 Kasinot i Sundsvall har satsat mycket på underhållningen och att ha en restaurang i toppklass 
för att locka till sig dem som inte är intresserad av spel. De erbjuder bland annat danskvällar 
temakvällar i  syfte att locka kunder som inte är intresserad av att spela.
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2 Teoretisk referensram 
I denna del presenteras och diskuteras teorier inom ämnet som vi 
har använt till utformning av enkäten.  

2.1 Inledning 
Arbetsmotivation är ett område som har studerats länge. I början av 1900 talet hade 
tailorismen stort inflytande på området, de ansåg då att människor i grunden var lata och 
arbetsskygga. Några år senare, närmare bestämt från början av 50- talet så har många erkända 
forskare inom området presenterat sina teorier. Bland annat presenterades ett par 
behovsteorier av kända forskare såsom Maslow (behovspyramiden), Herzberg (tvåfaktor 
teorin), Alderfer (ERG teorin) samt McClelland (prestationsteori) som än idag diskuteras och 
är användbara. (Basset-jones och Lloyd 2005) 

Då området om motivationsteorier är stort måste vi begränsa oss till något område och har då 
valt att ha ett fokus mot just behovsteorier gällande motivation. Vi finner det intressant att 
testa faktorer från dessa motivationsteorier mot Casino Cosmopol och deras anställda för att 
kunna se om det finns skillnader mellan hur anställda upplever sin arbetssituation beroende 
om de arbetar dagtid eller nattetid.  

Av dessa behovsteorier har vi valt att ha störst fokus på Herzbergs två-faktor teori av 
anledningen att den fokuserar på arbetsrelaterade behov (Bloisi et. al. 2003 s. 178). Dock 
kommer vi även att beskriva Maslows behovspyramid som Herzberg  har till grund i sin två-
faktor teori. Enligt Herzberg (1987) så är den bästa tekniken att införa hans 
motivationsfaktorer genom att berika arbetet (Job enrichment). När Casino Cosmopol är en ny 
verksamhet med nya arbetsroller och arbetsuppgifter tänker vi främst på om de anställda 
upplever att de har varierande och meningsfulla arbetsuppgifter som enligt teorin om Job 
enrichment är viktigt. Det var Herzberg som grundade detta men Hackman (1975) har 
utvecklat den vidare.   

Även ledarskap har påverkan på arbetsmotivationen hos de anställda (Basset-jones och Lloyd 
2005), därför finner vi intresse att beskriva tre ledarskapsstilar; den transformativa, 
transaktionella samt laissez-faire ledaren. Varför vi valt att begränsa mot dessa tre stilar är för 
att de är relativt nya samt att de idag ofta är omnämnda inom ämnet ledarskap (Clegg et. al. 
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2007 s. 260). Vilken ledarskapsstil som finns på Casino Cosmopol kan alltså påverka 
arbetsmotivationen.  

Våra teorier lägger stor vikt på den inre motivationen (till exempel att den anställde ska känna 
att ens arbete är värdefullt) som ska tillfredställas för att på längre sikt ha motiverad personal, 
medan yttre motivation är en mer kortsiktig lösning och handlar främst om yttre belöningar 
eller bestraffningar. När vi använder uttrycken inre och yttre motivation syftar vi på vad 
många forskare benämner som intrinsic och extrinsic motivation. 

2.2 Behovsteorier 

2.2.1 Herzbergs tvåfaktor teori 
I vår studie på Casino Cosmopol är vi intresserad att se om de faktorer vi har med  anses som 
viktiga för de anställda samt hur de upplever dessa idag. Utifrån detta har vi valt att använda 
oss av Herzbergs tvåfaktorteori som pressenterar två faktorer, hygien och motivationsfaktorer 
för att skapa motiverade anställda och minimera vantrivsel.(Basset-jones och Lloyd 2005) 
Valet av Herzbergs tvåfaktorteori grundar vi på att den fortfarande, trots att teorin är från 
1959, är ett bra hjälpmedel för ledningen att få motiverade anställda. Motiverade anställda 
resulterar i en mer välmående organisation samt ökad produktivitet.(Halepota 2005) 

Herzberg menar att ett vanligt sätt som företag tror sig kunna motivera sina anställda och få 
dem att genomföra sina arbetsuppgifter är genom KITA ”Kick in the pants” som är antingen 
bestraffning, belöning, hot eller beröm. Detta sätt att motivera personalen hävdar hertzberg är 
kortsiktigt, samt att det inte är riktig motivation. Om man motiverar för varje arbetsuppgift 
och till exempel belöningen uteblir, kommer heller inte arbetsuppgiften att utföras. 
Löneökningar resulterar många fall inte i ökad motivation utan ofta till att man ser fram emot 
nästa löneökning. Denna kortsiktighet leder enligt Herzberg till ett behov av att kontinuerligt 
ge stimulans i form av KITA för att få anställda att genomföra sina arbetsuppgifter. Riktig 
motivation är enligt Herzberg när anställda är motiverade att utföra arbetsuppgifterna utan att 
få en belöning. Motivationen kommer genom att arbetet är intressant och man är nöjd med det 
man utför. Detta skulle enligt Herzberg leda till motivation på lång sikt. Utifrån denna 
frågeställning arbetade Hertzberg, Mausner och Synderman fram tvåfaktorteorin.(Herzberg 
1987)    

Hertzberg, Mausner och Synderman presenterade 1959 resultatet från en attitydstudie 
gällande motivation och arbetstillfredsställelse hos 203 ekonomer och ingenjörer som 
arbetade på olika fabriker i Pittsburgh området. Undersökningsdeltagarna fick under 
intervjuer svara på frågor om hur de känner sig i tillfredställande arbetssituationer samt i 
otillfredsställande. Resultatet av dessa intervjuer lade grunden för tvåfaktorteorin som delar in 
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arbetstillfredsställelse i två dimensioner, motivationsfaktorer och hygienfaktorer. (Herzberg 
et. al. 1993 s. 30-44) 

När motivationsfaktorer är tillfredsställda resulterar det enligt Herzberg till motivation att 
utföra ett bra arbete. Hygienfaktorerna har ingen direkt motiverande effekt utan är faktorer 
som påverkar om man vantrivs eller inte på arbetet . Herzberg kunde tydligt separera 
faktorerna beroende på om man är intresserad av arbetstillfredsställelse (Motivationsfaktorer) 
eller vantrivsel (Hygienfaktorer) (Basset-jones och Lloyd 2005). 

Motivationsfaktorerna är enlig Herzberg sex stycken: Prestation; vilket handlar om resultatet 
av det arbete som man genomfört. Erkännande; är vilken uppskattning man får för det arbete 
som man har utfört. Själva arbetet; beskriver vad själva arbetet innebär. Ansvar; är hur stor 
kontroll man har över sin arbetssituation. Befordran; tillfällen då man fått möjlighet till en 
högre ställning i företaget. Utveckling; hur möjligheten till utbildning och inlärning ser 
ut.(Herzberg 1987; Hughes et.al 2006 s. 285; Abrahamsson och Anderssen, 2005 s. 149) 

Herzberg beskriver tio Hygienfaktorer som påverkar individen: Övervakning; är hur mycket 
som den anställde är övervakad av sina överordnade. Status; informell status. Relation till 
underordnade; relation mellan chef och anställd. Privatliv; Problem hemifrån kan påverka 
hur man mår på arbetet. Relation med kollegor på samma hierarkiska nivå; relationer mellan 
medarbetare. Ekonomisk ersättning; vad anställda får för monetär ersättning i form av lön och 
ekonomiska belöningar. Arbetsförhållanden; hur arbetsplatsen är fysiskt utformad. Relationen 
med chefer; relation mellan anställd och chef. Policy och administration; är organisationens 
struktur och hur företaget arbetar. (Herzberg 1987; Hughes et.al 2006 s. 285; Abrahamsson 
och Anderssen, 2005 s. 149-150) 

Herzberg (1987) resultat visar att motivationsfaktorerna leder till trivsel som leder till högre 
motivation men om dessa faktorer inte existerar innebär inte det att vantrivsel uppstår. 
Däremot skapar hygienfaktorer vantrivsel om de inte finns, men de kan inte skapa motivation. 
Detta ger oss att hygienfaktorerna och motivationsfaktorerna är oberoende av varandra kan de 
verka samtidigt. Detta resulterar i fyra olika tillstånd som en individ kan befinna sig i 
(Abrahamsson och Anderssen, 2005 s. 151): 

Tillstånd: 

1. Arbetstillfredsställelse HÖG / Vantrivsel LÅG 
2. Arbetstillfredsställelse LÅG / Vantrivsel HÖG 
3. Arbetstillfredsställelse HÖG / Vantrivsel HÖG 
4. Arbetstillfredsställelse LÅG / Vantrivsel LÅG 
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Det bästa är naturligtvis att ha HÖG arbetstillfredsställelse och LÅG vantrivsel i arbetet men 
det är möjligt att man har arbetstillfredsställelse samtidigt som man vantrivs på arbetet. Då är 
det viktigt att man arbetar med hygienfaktorerna. 

2.2.2 John Katzenbach 
John Katzenbach har forskat inom organisationsteori, ledarskap och teamdesign under många 
år. Katzenbach lyfter fram argument att ledare inom organisationer bör fokusera på icke 
monetära program för att motivera sina anställda. Katzenbach menar dock att monetära 
motivationsprogram har en positiv effekt men att de endast är kortsiktiga.(Katzenbach 2003) 
Detta stämmer väl överens med Herzberg teori att sådana belöningar inte är motiverande utan 
bara ett sätt att få den speciella arbetsuppgiften utförd (Herzberg 1987). Ledare i 
organisationer bör fokusera på att få anställda att känna stolthet för arbetet som de utför. 
Enligt Katzenbach är känslan av stolthet ett effektivare sätt att motivera anställda än att ge 
monetära belöningar. Att ha motiverade anställda som känner stolthet för det arbete som de 
utför resulterar i lojala medarbetare samt ökad produktivitet som i sin tur ger en strategisk 
konkurrensfördel för hela organisationen på lång sikt. (Katzenbach 2003) 

Denna nya teori argumenterar i samma termer som Herzberg när det gäller att skapa en inre 
motivation istället för att använda sig av yttre belöningar.  

2.2.3 Maslows behovshierarki/ Alderfer ERG teori 
Maslow´s behovshierarki hjälper oss att förstå mänskligt beteende. Människor blir motiverade 
av fem olika behov som är hierarkiskt ordnade, där de lägre nivåerna måste vara uppfyllda för 
att nå de högre nivåerna. (Greene och Lloyd 2007) Nivåerna förklaras i Figur 1 nedan.  
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Figur 1. Egen utformning av Maslows behovspyramid. Hämtad från Greene och Lloyd (2007) s. 
121 

Alderfer`s existence-relatedness-growth teori (ERG) är liknande Maslow´s behovshierarki 
men anses vara mer fullvärdig. Existens är de nödvändiga behov som vi har för att överleva. 
Relatedness är respekt och sociala behov. Growth är behovet av personlig utveckling och 
självförverkligande.(Arnolds och Bosshoff 2002) Det finns två huvudsakliga skillnader 
mellan Alderfer´s ERG teori och Maslow´s behovshierarki. Det första är att människor ibland 
försöker att tillfredsställa olika behov samtidigt. Det andra är om man försöker tillfredställa 
ett högre behov (till exempel inom relatedness) och inte lyckas kan leda till man kliver 
tillbaka och tillfredställer den lägre behovsnivån (Existens). (Hughes et. al 2006 p.251) 

2.2.4 McClelland makt och prestationsmotivet 
McClelland hävdar att en individ har ett prestationsbehov, tillhörighetsbehov och maktbehov, 
och att dessa behov är inlärda och kan förändras på en relativt kort tid. McClelland menar att 
man kan påverka en individs behov genom inlärning så att dennes, till exempel, 
prestationsbehov ökar och detta leder i sin tur till att individens prestationsnivå ökar.  
Skillnaden i ansträngningen för en arbetsuppgift och mål anser McClelland huvudsakligen har 
sin förklaring i att olika individer har olika behov av att prestera.(Hughes et.al 2006 s.253; 
Abrahamsson och Andersen 2005 s.145-148)  

2.3 Job Design 
Herzberg (1987) nämner faktorer som påverkar arbetsmotivationen, dessa faktorer handlar om 
att öka variation och ansvar i medarbetarens arbetssituation, eller som det kallas på engelska, 
job enrichment. Herzberg kom då fram till vilka dessa faktorer var (vilka vi nämnt ovan). Vi 
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finner detta intressant då Casino Cosmopol är en ny verksamhet i Sverige med nya 
arbetsroller och arbetsuppgifter. Vi vill undersöka hur anställda upplever sina nuvarande 
arbetsuppgifter samt vad de finner motiverande. Hackman et. al. (1975) utvecklade Herzbergs 
begrepp om job enrichment till en strategi som innefattar olika steg till hur man ska lyckas 
göra arbetet mer motiverande. 

2.3.1 Job Enrichment  
Hackman et. al. (1975) utvecklade en modell som bygger på en trestegs sekvens: 

Core job dimensions  Psychological states  Personal/work outcomes 

Enligt Hackman et. al. (1975) finns det tre stadier i den psykologiska sekvensen som kan 
mätas hos de anställda för att se hur de uppfattar sin situation och hur motiverande de finner 
arbetet just nu. Enligt deras forskning har det visat sig kritiskt för att den anställda ska känna 
sig motiverad och nöjd i sitt arbete. De tre stadierna är: 

1. Hur den anställda upplever ens arbetsuppgift som meningsfull, om arbetsuppgiften 
känns viktig. 

2. Hur den anställda upplever att denne har ett personligt ansvar för sin/sina 
arbetsuppgifter. 

3. Den anställda får kunskap om resultatet av sitt arbete är bra eller behöver förbättras.  

När samtliga av dessa tre psykologiska stadier är höga hos anställda är den interna 
arbetsmotivationen, arbetsglädjen och arbetsprestationen tillfredställande.  För att den 
anställda ska finna det första stadiet som tillfredställd finns det tre kärnarbetsdimensioner som 
kan mätas. Den första kallas för skicklighet och variation - den visar om den anställda får 
utnyttja sin kunskap och skicklighet i arbetet. Den andra kallas uppgiftens identitet – innebär 
att få göra en uppgift från start till slut, den tredje dimensionen kallas för uppgiftens 
signifikans – vilket menas att den anställda jämför vilken inverkan sin arbetsuppgift har på 
andra, ju större inverkan desto bättre.  Dock behöver inte alla tre dimensionerna vara höga, 
det kan räcka med att en av dimensionerna är tillräckligt hög för att den anställde ska tycka att 
arbetet är meningsfullt. (Hackman et. al. 1975) 

För att det andra psykologiska stadiet ska vara tillfredställd ska den anställda känna att denne 
får ta eget ansvar för sitt arbete. För att det sista psykologiska stadiet ska vara högt krävs det 
att den anställda får feedback, och då i direkt anslutning till arbetsuppgiften så den anställde 
direkt får svar på vad som fungerat bra/ eller dåligt. (Hackman et. al. 1975) 

Enligt Hackman et. al. (1975) har vissa individer lättare än andra att bli internt motiverade. 
Dessa personer har starka behov av personligt utvecklande, och de kallas för att ha hög 
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”growth-need”. Det är viktigt att identifiera personer med starka behov av personligt 
utvecklande då risken finns att driva på personer som inte har detta behov, vilket kan leda till 
motsats effekt, en minskning av motivationen.  

Om någon/några dimensioner inte fungerar finns det enligt Hackman olika åtgärder beroende 
på vilken dimension som är dålig (modellen nedan visar kopplingen mellan åtgärd och 
dimension).  De olika åtgärderna är; Kombinera arbetsuppgifter, forma naturliga arbetslag, 
etablering av kundrelationer, öka det egna ansvaret samt öppna feedback kanaler. 

 

Figur 2. Egen utformning. Hämtad från Hackman et al. (1975) s. 62 

2.4  Ledarskap 
Vårt val att fokusera på transformativt, transaktionellt och laissez-faire ledarskap är främst för 
att det är tre stilar som har vuxit fram från studier om motivation och stödjer sig till stor del på 
motivationsteorier. Transformativt ledarskap ger en bredare aspekt inom ämnet än tidigare 
teorier.(Hautala 2005) Då vårt syfte med dessa ledarskapsteorier är att se om några 
egenskaper från dessa stilar finns inom organisationen på Casino Cosmopol kommer vi att 
förklara stilarna kort var för sig. Laissez- Faire ledarskap innebär i korthet att ledaren 
undviker att leda och fatta beslut överhuvudtaget och är den minst effektiva 
ledarskapstilen(Hartog et al.1997). Med dessa tre typer som fokus vill vi se om några av 
sådana egenskaper finns på kasinot.   
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2.4.1 Transformativt ledarskap 
Det var Burns (1978) som myntade uttrycket Transformativt ledarskap och han var den som 
först beskrev denna stil.  Bass (1985) har i sin tur utvecklat denna stil mer än vad Burns 
gjorde. Enligt Conger (1999) så kan den transformativa ledaren motivera sin anställda till att 
vara mer hängivna och prestera bättre än vad de själva förväntade sig. Bass (1985) menar att 
för att en ledare ska lyckas uppnå detta finns det tre tillvägagångssätt som är involverad i 
processen; 1. Ledaren ska höja anställdas medvetenhet om uppsatta mål och hur viktigt det är 
att uppnå dessa; 2. Ledaren ska få anställda att överträffa sig själv och bortse från sitt egna 
självintresse för att arbeta för kollektivet; 3. Ledaren ska stimulera och tillmötesgå anställdas 
högre behov (Maslows Behovspyramid) i arbetet. Forskning på vilken effekt transformativt 
ledarskap har på anställda har visat att de bland annat är mer nöjda till arbetet(Podsakoff et. 
al. 1996), fått högre motivation samt anstränger sig mera (Masi och Cooke 2000). Bass och 
Avolio (2002 s. 2-3) beskriver fyra komponenter som den transformativa ledaren besitter (Vi 
har valt att använda de engelska namnen): 

Idealized Leadership (II). Eller karisma som Hartog (1997) kallar den för. Med denna 
egenskap framstår ledaren som ett föredöme, de uppskattas och respekteras och har gott 
förtroende hos sina anställda. Ledaren uppnår detta genom att inte utnyttja sin makt för 
personligt bruk utan bara använda sin makt när det behövs. Beteenden som kännetecknar detta 
är till exempel (Kanste et. al. 2006); att ledaren får den anställde att känna sig stolt, övertygar 
den anställde att denne kan övervinna problem.      

Inspirational Motivation (IM). Denna egenskap gör att anställda motiveras och inspireras 
genom utmanande arbetsuppgifter. Entusiasm och optimism utstrålas av ledaren som i sin tur 
smittar av sig.  

   Intellectual Stimulation (IS). Ledaren stimulerar personalen till att vara kreativa och 
nytänkande. Individuella misstag av anställda kritiseras inte offentligt utan personalen 
uppmuntras att testa nya infallsvinklar. Anställdas idéer uppskattas även om ledaren har ett 
annat sätt att se på saken. Exempel på beteenden är (Kanste et. al. 2006); Ledaren uppmuntrar 
anställda att uttrycka idéer och att vara nytänkande. 

   Individualized Consideration (IC). Här fokuserar ledaren på varje individs behov till ökad 
prestation och självförverkligande genom att agera som mentor. Anställdas egna behov och 
önskemål identifieras och individens skillnader uppmuntras samt att ledaren har en personlig 
relation gentemot den/de anställda. Beteenden som kännetecknar detta är (Kanste et. al. 
2006); ledaren behandlar den anställda som egen individ än som en i mängden, höjer 
självförtroendet hos de anställda genom att fokusera på deras styrkor.   
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2.4.2 Transaktionellt ledarskap 
Denna stil utövar ett utbyte mellan ledaren och den anställda, den anställda får till exempel 
lön för att utföra ledarens önskemål. (Hartog et. al. 1997) Enligt Bass och Avolio finns det tre 
komponenter som kan förekomma hos den transaktionella ledaren. Dessa tre komponenter är: 

Contingent Reward (CR). Denna typ av konstruktiva utbyte har visat sig vara relativt effektiv 
gällande att motivera anställda till att prestera bättre, dock inte lika bra som någon av de 
transformativa komponenterna (Bass och Avolio, 2002 s. 3). Ledaren klargör vad de anställda 
ska göra och hur de då blir belönade för sin ansträngning (Bass, 1999). 

Management by Exception (MBE). Det finns två typer av denna komponent, den kan vara 
både aktiv och passiv. Ledaren går in och ändrar när problem uppstår, detta sätt är mer 
ineffektivt men enligt Bass och Avolio (2002) kan detta sätt dock vara nödvändigt ibland.  
Den ledare som är aktiv söker då aktivt efter problem i organisationen och försöker rätta till 
dem innan de ställt till med för stora problem. Den passiva ledaren agerar först när problemet 
uppstått(Hartog, 1997).  

2.4.3 Laissez‐ Faire ledarskap (LF) 
Motsatsen till dessa två ovannämnda stilar är det så kallade Laissez- Faire ledarskapet. Denna 
ledare undviker beslutsfattande och ansvarstagande, är snarare inaktiv än proaktiv.(Hartog, 
1997) Enligt Bass och Avolio (2002) är denna stil den mest ineffektiva ledarskapsstilen 
gällande att motivera sina anställda. 

2.5 Teori diskussion 

2.5.1 Val av teorier 
Då vi valt att studera en verksamhet som endast funnits i Sverige i snart åtta år finns det 
många frågor som skulle vara intressant att studera. Därför har vi valt att göra en studie som 
innefattar två frågeställningar som behandlar hur de idag upplever de faktorer vi valt att ha 
med som motiverande samt om det finns några ledaregenskaper som tenderar att finnas. Vi 
har inte funnit någon tidigare forskning om motivation på Casino Cosmopol, av den 
anledningen har vi valt att fokusera på behovsteorier då dessa är väl dokumenterade och har 
ett fokus på individen (Abrahamsson och Anderssen, 2005 s. 160). Vi har då valt att beskriva 
teorier av Maslow och Alderfer som diskuterar hur individens behov påverkar motivationen 
samt beskriva Herzbergs tvåfaktor teori mer omfattande. Kritiken som främst finns mot dessa 
behovsteorier är att de lägger vikten på inre faktorer och bortser från yttre förklaringar av 
motivation (Abrahamsson och Anderssen 2005 s. 147).      
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Valet av använda teorin om Job Enrichment är för att den bygger på Herzbergs 
motivationsfaktorer och hur dessa ska implementeras. Likaså valet av ledarskapstilar för att de 
grundas på motivationsteorier.  

2.5.2 För och nackdelar om Herzbergs teori 
 Då denna teori är från 1959 kan den anses vara gammal och omodern. Herzbergs teori är 
väldigt omstridd och det finns mycket forskning kring Herzbergs tvåfaktorteori med både 
resultat som styrker respektive förkastar den(Gardner, 1977).  

Något som har diskuterats mycket är om det går att skilja på motivationsfaktorer och 
hygienfaktorer, samt om det verkligen är så att hygienfaktorer inte är motiverande. Forskning 
har visat på att olika kulturer har en inverkan på vad som är motiverande och att det då är 
svårt att skilja Herzbergs motivations- och hygienfaktorer åt (Sweeney och Mcfarlin 2002 
s.88; Kanungo och Wright  1983). En annan kritik är att Herzberg inte i tillräcklig omfattning 
tagit hänsyn till individuella olikheter när det gäller faktorerna som leder till trivsel eller 
vantrivsel(Abrahamsson och Andersen 2005). Forskning som styrker teorin har visat att 
faktorer som lön inte är lika viktig som faktorer som ger inre tillfredställelse (Bassett- Jones 
och Lloyd, 2005; Machungwa och Schmitt, 1983). Även forskaren John Katzenbach drar 
samma slutsatser som Herzberg att det är viktigt att motivationen till att utföra ett arbete bör 
komma inifrån och inte via yttre belöningar (Katzenbach 2003). 

Forskning gällande inre och yttre motivation (intrinsic och extrinsic) har visat att en ledare 
som kan motivera sina anställda genom inre motivation får ut mer av sina anställda. Till 
exempel att de anstränger sig utöver vad som krävs av dem från början, medan de individer 
som får extern belöning inte gör mer än vad som krävs för att få belöningen. (Bass 1985;) 
Alla teorier vi valt att beskriva i denna studie beskriver att det bästa sättet att motivera 
anställda är att lyckas komma åt deras inre motivation(Wiersma 1992).  

Att Herzbergs tvåfaktor teori är gammal och möjligtvis inte har samma trovärdighet är något 
som vi har tagit i beaktning. Dock finner vi teorin som ett bra hjälpmedel att konstruera en 
enkät som ska ta reda på hur en individ upplever sig motiverad. Sweeney och Mcfarlin (2002) 
nämner Herzbergs teori som ett bra hjälpmedel för att ta reda på hur motiverade anställda är. 
Även Wiley (1997) har undersökt faktorer som genom tiden har använts för att se vad som är 
motiverande.De nio faktorer som Wiley tar upp går de alla att koppla till Herzbergs tvåfaktor 
teori, där vissa av de faktorerna enligt Herzberg skulle räknas till hygienfaktorer.  

Vår studie har inte som uppgift att testa Herzbergs teori, då vi nöjer oss med den forskning 
som funnit stöd för den. Vi använder teorin som stöd för att utforma vår enkät om motivation 
och då har vi med både hygien och motivationsfaktorer. Vi har valt att se de så att vissa 
faktorer påverkar trivsel och vissa påverkar motivation. 
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2.5.3 För och nackdelar med Job enrichment 
Denna teori utvecklades av Hackman et al.(1975) och är även den en teori som har funnits i 
många år. Hackman och Oldhams forskning används än idag för att beskriva hur motivation 
uppnås genom förändring av arbetet, dock anses det att teorin inte omfattar relationer i 
arbetsdesign utan har fokus mot individbaserade faktorer som kunskap och skicklighet (Grant, 
2007). Forskning har visat att arbetsmiljön påverkar och påverkas av individens behov, 
personlighet och värderingar (Latham och Pinder, 2005). Forskning har också funnit att till 
exempel ”skill variety” och arbetsmotivation har ett positivt samband (Houkes et. al. 2001). 
Likaså finns det stöd för att arbets ”autonomy” behövs för personlig inlärning och utveckling 
som i sin tur påverkar arbetsprestationen (Wall och Jackson 1995). 

Vi finner det dock inte intressant i denna studie att se på relationens roll i arbetsdesignen och 
arbetsmotivationen. Då det finns stöd för att Hackmans och Oldhams faktorer påverkar en 
individs motivation och inställning till jobbet vill vi se om hur anställda upplever sina 
arbetsuppgifter som varierande samt om de anser sig få ta eget ansvar. 

2.5.4 För och nackdelar med ledarskapsteorierna 
Teorin kring våra tre ledarskapsstilar har ständigt testats och Bass och Avolios utarbetade 
frågeformulär har använts av många forskare som testat formuläret inom olika branscher. 
Många forskare har kommit fram till samma sak som Bass och Avolio att både teorin och 
formuläret håller i olika branscher och kulturer(Spinelli, 2006; Chan och Chan, 2005). Då 
mycket forskning är gjort på Bass teori finns det även viss kritik mot den, bland annat kom 
Judge och Piccolo (2004) fram till att de inte fann någon koppling mellan transformativt 
ledarskap och arbetsprestation. 

Trots viss kritik finner vi att undersökningar som funnit stöd i Bass forskning överväger och 
att den är användbar i vår studie och utformning av enkät, främst för att vi kan få en bild av 
vilket ledarskap som tenderar existera samt om det ledarskapet även uppskattas av 
medarbetare. Bass forskning om ledarskap tar som sagt upp vilka egenskaper en ledare ska 
besitta för att få så effektiv och motiverad personal som möjligt på längre sikt och för att en 
organisation ska få det att ske behövs både den transformativa ledaren samt den 
transaktionella ledaren(Bloisi et. al. 2003 s. 588). Enligt Bass (1999) och Guastello (1995) så 
ska en ledare för att lyckas med att få ut mest av sina anställda besitta egenskaper av både en 
transaktionell och en transformativ ledare, dock så ska egenskaper från den transformative 
ledaren dominera. Bass (1985) menar att en ledare som bara besitter egenskaper från en 
transaktionell ledare har begränsningar till att kunna uppmuntra anställda att prestera mer än 
vad som ingår i ”utbytes” kontraktet.  



Teoretisk referensram 

 

 

16 

 

2.5.5 Faktorer som kan påverka motivation och trivsel 
Nattarbete är något som påverkar individens motivation, hälsa sociala liv och relationen till 
sina kamrater både på arbetet och utanför. Vid nattarbete finns det en koppling till att yngre 
skiftarbetare har en högre frånvaro än de som arbetar dag i samma åldersgrupp, samt att äldre 
som arbetar skift har en lägre arbetsmotivation än dem som arbetar dag. Är de anställda gift 
och har barn påverkas de i allra högsta grad av att arbeta natt. (Shen och Dicker 2008) Även 
Dunham (1976) redovisar att skiftarbetares arbetssituation påverkar familjelivet negativt och 
då i synnerhet familjer med barn. Detta kan resultera i lägre arbetsmotivation och trivsel och 
vi anser att det är något Casino Cosmopol bör tänka på.  

Ålder är något som visat sig skilja mellan hur personer motiveras, och en studie har visat att 
yngre och äldre personer uppfattar motivationsfaktorer olika där äldre arbetare visade sig vara 
mer nöjd än yngre arbetare(Lord och Farrington 2006). Även grad av utbildningsnivå har 
visat sig kunna påverka vad som driver motivationen. Asad och Dainty (2005) kom fram till 
att människor med låg utbildning finner yttre belöningar mer motiverande och de med en 
högre utbildning motiveras av inre belöningar. 

2.5.6 Teorikoppling till vår undersökning 
Utifrån denna teoridel och diskussion tänkte vi här visa på kopplingen mellan våra val av 
teorier till hur de används för utformningen av vår enkät, då enkäten ligger till grund för att 
kunna besvara vårt syfte. Vår motivationsdel i enkäten bygger främst på Herzbergs (1987) 
studie där han kunde dra slutsatsen att vissa faktorer höjer motivationen och andra påverkar 
trivsel. Vi har då valt att ha med faktorer som enligt Herzberg både påverkar motivationen 
och trivseln. Även teorin om ”job enrichment” diskuterar faktorer som ska höja motivationen 
och öka anställdas prestation (Hackman 1975). Dessa faktorer går in i faktorer som enligt 
Herzberg är motiverande.  

Vår ledarskapsdel bygger på påståenden som Avolio et. al. (1999) forskat fram och 
kategoriserat under två olika ledarskapstilar (transformativt och transaktionellt) som de sedan 
bevisat påverkar den inre och yttre motivationen på olika sätt. Bass och Avolio har en 
utarbetad enkät om flertalet påståenden som kategoriserar hur anställda uppfattar sin ledare 
och utifrån det kan man diskutera vilka egenskaper som verkar förekomma. Vi har valt ut 
några påståenden om varje ledarskapstil (som vi nämner mer noggrant i vår metod) för att 
kunna se om anställda upplever några egenskaper som vi kan urskilja. 

Utifrån detta ska vi kunna diskutera vår analys med hjälp av våra resultat och teori och 
komma med slutsatser utifrån de forskningsfrågor vi ställt upp. 
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3 Metod 
I denna del presenterar vi hur vår studie är uppbyggd, genomförd 
samt hur vi har analyserat vår insamlade data. 

3.1 Studiens genomförande 
Att göra en fallstudie innebär att man studerar ett visst fall (Bryman och Bell 2005 s. 71).  I 
vår fallstudie har vi valt att studera Casino Cosmopols verksamhet i Sundsvall som startade 
2001. Syftet med studien är att studera en ny verksamhet med obekväma arbetstider med 
fokus på att jämföra natt- och dagarbetares situation. Utifrån de aspekterna har vi valt att titta 
på hur de upplever sin arbetssituation, vad som är viktigt för att skapa god trivsel och 
arbetsmotivation, hur organisationen ser ut, vilka som arbetar på kasinot samt om vi kan se 
någon generell ledarskapsstil i deras verksamhet.  

Informationen om Casino Cosmopols verksamhet får vi enligt oss bäst genom att intervjua 
kasinochefen, men det primära i vår studie är att få information från de anställda vilket vi 
samlar in via en enkät. I vår studie är vi intresserade av att studera alla anställdas situation och 
utifrån det se om de som arbetar dag respektive nattetid upplever motivation och trivsel olika. 
Vi valde då att ha en kvantitativ ansats med hjälp av en enkät för att med statistik kunna 
analysera resultaten och se om det finns någon skillnad mellan dag- och natt arbetare. I en 
kvantitativ studie så spelar statistik en central roll i analysen. (Holme och Solvang 1997 s. 
14). Ett problem som finns med kvantitativa studier är att det allt för ofta finns en alltför stor 
tilltro till det som presenteras med hjälp av siffror (Holme och Solvang 1997 s. 158). Denna 
tilltro till siffror har vi i åtanke och genom vår intervju får vi en bild som kan jämföras med 
våra resultat från enkäten.  

Det som vi strävar efter i vår studie är att försöka göra en bedömning om hur de anställda 
upplever sin situation på Casino Cosmopol i Sundsvall. Vi strävar efter att vara så objektiva 
som möjligt i studien och försöker att ha en så neutral relation som möjligt till 
respondenterna. Genom att använda oss av en enkät så försöker vi också att skilja på fakta och 
värderingar genom utformandet av enkätfrågorna. Detta kan liknas med att vi utför en studie i 
en positivistiskt anda som framförallt står för att man är intresserad av att avbilda 
verkligheten.(Bryman och Bell 2005 s.26-27) 
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Vi har valt i vår studie av Casino Cosmopol att undersöka deras verksamhet med hjälp av 
teorier om behov och ledarskap som vi har använt för att formulera vår enkät.  Med vår 
undersökning vill vi se om vi kan urskilja tendenser bland de anställda om hur de finner sin 
situation på Casino Cosmopol i Sundsvall.  Vi anser att vår studie mest kan likna ett deduktivt 
angreppssätt. (Holme och Solvang 1997 s. 51, Bryman och Bell 2005 s.25).   

3.2 Datainsamling 
Vår undersökning är en fallstudie på Casino Cosmopol i Sundsvall. För att få tillgång till så 
bra data som möjligt har vi valt att samla in information genom en enkät, en intervju samt 
skrivet material som vi fått genom Casino Cosmopol.  

3.2.1 Vår enkät 
Vi har valt att göra en enkät som besvaras via internet. Det fungerar så att vi skickar ut ett 
email till varje anställd på kasinot där vi bifogat en länk som direkt tar personen till enkäten. 
När personen fyllt i enkäten skickas den direkt tillbaka till oss där data från alla enkäter 
samlas på en webbplats så att vi därifrån enkelt kan överföra data direkt till 
statistikprogrammet SPSS. Fördelen med att göra en webb baserad enkät är främst att kunna 
nå ut till alla på Casino Cosmopol där säkerheten är hög, därigenom hade varit omöjligt med 
en enkät i pappersformat. Möjligheten att nå ut till alla på kasinot på relativt kort tid är viktigt 
för oss och det kommenterar Ejlertsson (2005 s. 11) är en viktig faktor varför enkäten då är 
rätt verktyg.  

Andra fördelar med en webb baserad enkät är enligt Bryman och Bell (2005 s. 532) att den 
kan utformas på ett mer överskådligt sett som underlättar för respondenterna. Fördelen för oss 
är att vi inte behöver koda enkäterna för att de automatiskt sparas i en databas som nämnts 
ovan. Ett problem med en sådan enkät kan vara att det krävs kunskap om dataprogrammet 
som enkäten görs i, vilket vi dock har upplevt att vi haft. Ett annat problem är att bortfallet 
kan bli större på en webb baserad enkät, vilket vi diskuterar under rubriken bortfall. 

3.2.2 Enkätens utformning 
Vår enkät och intervju bygger på de teorier vi valt att använda och nedan beskriver vi 
konstruktionen och kopplingen mellan teorierna och delarna i vår enkät och intervju (enkät 
och intervjumall finns som bilaga).  

Vi har tre tydliga delar i vår enkät, en del om bakgrundsfrågor som behandlar varje individ 
samt frågor gällande individens anställning på kasinot, en del om motivation och till sist en 
del som behandlar ledarskapstilar. Enkäten som de anställda fyller i är dock uppdelad i åtta 
delar därför att delen bakgrund är uppdelad i två mindre delar, motivation är uppdelad i tre 
mindre delar och ledarskap är uppdelad i två mindre delar. Sista delen i enkäten är en öppen 
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fråga där respondenterna kan tillägga vad de vill. Vi kommer nedan beskriva och förklara 
dessa delar var för sig.  

Bakgrundsfrågornas struktur 
 
Dessa frågor har som uppgift att kunna ge personlig information om individen, faktorer som 
gör det är till exempel ålder, utbildning, civilstånd och inkomst (Bryman & Bell 2005 s. 181). 
Detta för att ge oss en bild av de som arbetar på Casino Cosmopol. Dessa frågor är uppbyggda 
som kryssfrågor och kräver ett svar, de vill säga den som fyller i enkäten kan inte gå vidare 
förrän alla frågor är ikryssade. Vi valde att göra så därför vi anser att dessa svar är väldigt 
viktiga för hela studien, både för att kunna få information om de anställda och för att vissa 
faktorer kan användas för att analysera och diskutera resultatet. Vikten av att låsa dessa frågor 
påpekar även Ejlertsson (2005 s. 86). Vi anser också risken att respondenter skulle avsluta 
enkäten i förväg på grund av detta som liten. Främst för att det är de två första delarna i 
enkäten samt att antalet frågor inte är så många. Här presenterar vi tanken bakom frågorna i 
de två första delarna av enkäten: 

Våra inledande bakgrundsfrågor behandlar respondenternas livssituation för att vi skall kunna 
se vilka som arbetar på Casino Cosmopol i Sundsvall. Vi har valt att ha med: kön, ålder, 
civilstånd, boendeform, har du barn och vilken är din högsta avslutade utbildning som vi 
anser räcker som information om deras personliga situation. 

De resterande bakgrundsfrågorna behandlar respondentens anställning och om hur deras 
situation ser ut på Casino Cosmopol. Nedan redovisar vi varför dessa är intressanta att ha med 
i studien. 

Har du personalansvar? 
Enkäten delas ut till alla anställda på kasinot utom till kasino chefen, därmed kommer 
personer med personalansvar (chefer) ha möjligheten att fylla i enkäten. Vi anser att det kan 
finnas ett intresse att kunna se om dessa mestadels bara arbetar dag.  
 
 
Vilken avdelning arbetar du främst inom?  
Vi har också valt att fråga vilken avdelning som de arbetar inom framförallt för att se om vi 
har svarande från alla avdelningar för att se om resultatet på enkäten speglar hela 
organisationen. 
 
Hur ser du på din framtid om fem år? 
Denna fråga har som syfte att undersöka om de anställda har planer för framtiden som kan 
påverka deras svar i både motivations- och ledarskapsdelen.  
 
Baserat på heltid vad är/skulle din månadslön vara före skatt? 
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Frågan är en bakgrundsvariabel som hjälper oss att jämföra vad de tjänar med hur de upplever 
sin lön i dagsläget samt hur stor påverkan lönen verkar ha på arbetsstillfredställelsen. 
 
 Vilken anställningsform? Samt om de har annat arbete eller studier på sidan?  
Dessa frågor ger information om vilket syfte de har med arbetet, de vill säga studerar de vid 
sidan om är sannolikheten stor att de slutar arbeta på kasinot när studierna är avklarade.  
 
Skulle du vilja arbeta fler timmar per månad än vad du gör idag? 
Om respondenten inte arbetar full tid så ser vi här om det finns intresse att arbeta fler timmar i 
månaden.   
 
Hur länge har du arbetat på Casino Cosmopol? 
Kasinot har varit öppet i snart sju år, så denna fråga ger oss en uppfattning om respondenterna 
varit med länge eller om de är relativt nyanställda. 
 
Vilken tid på dygnet arbetar du mest? 
Variabeln skiljer på personal som främst arbetar dagtid från dem som främst arbetar nattetid. 
Denna variabel har vi valt att analysera mot resterande frågor och påståenden, för att se om 
det finns några skillnader mellan hur de idag upplever sin situation samt om våra valda 
faktorer är viktiga för dem 
 
Hur länge tror du att du kommer att arbeta på Casino Cosmopol? 
Denna fråga har vi med för att få en uppfattning om hur de ser på sin fortsatta anställning på 
kasinot samt att det är en kontrollfråga mot hur de anställda ser på sin framtid om fem år.       
 
Motivationsfrågornas struktur 
 
Frågorna i denna del är påståenden som besvaras i likert skalor i numerisk responsformat 
(Bryman & Bell 2005 s.182). Skalan kallas också för ordinalskala där påståendet värderas i en 
skala som kan vara 1-5 eller 1-7 där ytterpunkterna anges (Ejlertsson 2005 s.91). I vårt fall 
innebär ett att respondenten instämmer helt till frågan och fem instämmer inte alls. Tre som är 
mitt emellan innebär att respondenten inte har någon uppfattning. Varför vi valt 5 skalsteg är 
därför att slumpfelet rent statistiskt är mindre än ett halvt steg. En skala med fler steg kan ge 
upphov till problem då en sexa lika gärna kan motsvara en femma eller en sjua (Kylèn 2004 s. 
83).  

Denna del är uppdelad i påståenden om hur de anställda upplever sin situation idag, följt av en 
del med vilka faktorer de skulle värdesätta. Påståendena är lika på båda delarna, de vill säga 
först får de svara hur de upplever att påståendet stämmer idag, sedan får respondenten svara 
på samma påstående hur viktigt det är för dem. På detta sätt kan vi se om ledningen på Casino 
Cosmopol bör ändra sitt sätt att motivera personalen. Påståendena är utformade utifrån vad 
teorierna kring motivation kommit fram till.  
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Grunden till hur vi utformat våra påståenden är tagna från Wiley (1997) som kommenterat nio 
faktorer som genom tiderna varit med i undersökningar gällande arbetsmotivation. Dessa 
faktorer anser vi fångar in områden som bör vara med vid en studie om motivation. Dock 
finner vi att vissa av faktorerna är väldigt breda såsom faktorn ”arbetsmiljö”, att bara fråga 
om de anställda på Casino Cosmopol har bra arbetsmiljö kan ge ofullkomliga svar. Av denna 
anledning har vi främst tagit hjälp av teorin som Herzberg kom fram till 1959, nämligen hans 
”Tvåfaktor teori”. Då Herzbergs teori bygger på Maslows Behovspyramid har även denna 
funnits med som hjälp till skapandet av påståendena, likaså Alderfers utveckling av Maslows 
teori har varit ett stöd för oss.  

Dessa påståenden har till uppgift att mäta de anställdas motivation samt även se hur viktig 
dessa faktorer är för den enskildes motivation. Vi har valt att dela in motivationsfaktorerna i: 
prestation, erkännande, arbetsinnehåll, ansvar och personlig utveckling.  

Motivationsfaktorer Del Påstående 

Prestation 3 & 5 1 & 1 

Erkännande 4 & 5 1,2 & 2,3 

Arbetsinnehåll 3 & 5 4,5 & 4 

Ansvar 3 & 5 6,7 & 5,6 

Personlig utveckling 3 & 5 8 & 7,8 

 

Dessa påståenden nedan bygger främst på Herzbergs hygienfaktorer. Dessa faktorer är även 
med i Wileys studie (som han kallar motivationsfaktorer), men som sagt har vi vår studie gått 
lite djupare än att bara fråga om de har bra arbetsmiljö. Dessa huvudfaktorer har vi valt att ta 
med: Arbetsmiljö, medarbetare, arbetsledning och lön. 
 
Hygienfaktorer Del Påstående 

Arbetsmiljö 4 3,4,5,6,7 

Medarbetare 4 8,9 

Arbetsledning 4 & 5 10,11 & 9,10 

Lön 3 & 5 2,3,9 & 11,12 

 
 



Metod 

 

 

22 

 

 Ledarskapsfrågornas struktur 

Våra påståenden som behandlar ledarskap har sitt ursprung från Bass och Avolios multifactor 
leadership questionnaire vilket har till uppgift att se om en chef har egenskaper som är  
transformativ, transaktionell eller Laissez- faire. Vi har använt oss av en artikel av Kanste et. 
al. (2006) där de utifrån de 78 ursprungliga påståenden om ledarskap slumpmässigt har valt ut 
31 av dessa, varav 15 påståenden berör transformativt ledarskap, 12 påståenden berör 
transaktionellt ledarskap och 4 påståenden berör Laissez- faire ledarskap. Utav dessa 31 
påståenden har vi valt ut 15 stycken som vi har tagit med i vår enkät. Detta enkla urval har vi 
gjort för att fokus inte ligger på att fördjupa oss i vilket ledarskap som används, utan vi vill se 
om någon stil visar tendenser att förekomma på Casino Cosmopol. Vi har valt fem påståenden 
om transformativt ledarskap, sex påståenden om transaktionellt ledarskap och fyra påståenden 
om laissez- faire ledarskap. Bass (1999) beskriver de tre ledarskapstilarna med vissa 
undergrupper (se teoridelen), här följer vilka påståenden vi använt från varje undergrupp samt 
vilket påstående i enkäten det är. I del sju i enkäten, som handlar om hur viktiga 
respondenterna anser att dessa påståenden är, har vi valt att inte ta med egenskaper från den 
passive ”Management by exception” samt från laissez-faire ledaren då vi fann det orelevant 
eftersom de är negativa påståenden. 

Vi har valt ut dessa påståenden om transformativt ledarskap: 

Transformativt ledarskap Del Påstående 

Idealized Leadership 6 & 7 1 & 1 

Inspirational Motivation 6 & 7 2 &2 

Intellectual Stimulation 6 & 7 3 & 3 

Individualized Consideration 6 & 7 4,5 & 4,5 

 
Påståenden om transaktionellt ledarskap: 
 
Transaktionellt ledarskap Del Påstående 

Contingent Reward 6 & 7 8,9 & 6,7 

Passive Management by 
Exception 

6 6,7 

Active Management by 
Exception 

6 & 7 10,11 & 8,9 
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Påståenden om Laissez- faire ledarskap: 
 
Laissez-Faire Del Påstående 

Laissez-Faire Leadership 6 12,13,14,15 

 

3.2.3 Test av enkäten 
För att få ut så mycket som möjligt av en enkät bör den testas och omarbetas (Kylèn 2004 s. 
58). För att vår enkät skulle innehålla så få feltolkningsmöjligheter, partiellt bortfall och 
irrelevanta frågor som möjligt har vi testat enkäten på 9 personer. Första testet gjordes av 3 av 
våra studiekamrater där vi mätte hur lång tid det tog för dem att fylla i enkäten samt efteråt 
diskuterade med dem om vad som var oklart, vad som fungerade samt om de förstod vad 
målet med enkäten var. Efter detta gjordes vissa justeringar av enkäten. Nästa teststeg innebar 
att vi lät vi två av våra studiekamrater, en anställd på Casino Cosmopol samt två personer som 
varit yrkesverksamma 10 respektive 35 år testa enkäten. Enligt Kylèn (2004 s. 58) är det av 
vikt att låta någon från den målgrupp man vill studera testar enkäten, vi ansåg därför att det 
var speciellt viktigt att en medarbetare från kasinot fick fylla i den. Efter detta bearbetade vi 
den slutgiltiga enkäten.     

3.2.4 Bortfall 
Då en enkätundersökning genomförs finns det en risk att den drabbas av bortfall. En enkät är 
oftast lättare att avstå från, än att fylla i den och då är det viktigt att lägga tid på utformning 
och design för att minimera bortfall. Är författarna inte vana att konstruera enkäter bör de 
använda sig av forskningshandböcker inom området för att undvika enkla misstag som annars 
kan uppkomma(Kylén 2004 s. 53-61).  

Bryman och Bell (2005 s. 165) ger några tips på hur forskare ska utforma enkäten för att 
minimera bortfallet. Detta kan göras genom att först ha en introduktionstext där syftet med 
studien förklaras, utformas på enkelt och användarvänligt sätt, samt att en enkät bör innehålla 
så få skrivfrågor som möjligt. Bryman och Bell (2005 s. 165-167) nämner också att studien 
kan få högre svarsfrekvens om de som svarar erbjuds någon gåva såsom biobiljett eller dylikt. 
Detta har dock inte varit möjligt i vår studie då våra svar inkommer via nätet och är helt 
anonyma, en annan orsak till att detta inte varit möjligt är vår strama budget.  

Dahmström (2005 s. 321-323) beskriver två bortfallsfel som kan uppkomma i en 
undersökning, det första bortfallsfelet är individbortfall, med det menas att man inte får några 
svar alls av en individ. Det andra bortfallsfelet är partiellt bortfall, då är det endast vissa 
frågor som inte besvaras av en individ.  Ett visst bortfall kan uppstå om man vid en 
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elektronisk enkät tvingar respondenten att fylla i samtliga frågor för att kunna gå vidare, 
respondenten kan då strunta i att fylla i enkäten. Likaså kan okunskap gällande datorer göra 
att bortfall uppstår.(Dahmström 2005 s. 86) 

För att minimera det interna bortfallet (eller som Dahmström (2005 s. 321-323) kallar det 
partiellt bortfall) i enkäten har, vi som redan nämnts, testat enkäten på 9 personer som fått 
kommentera frågorna, vi har därefter formulerat om och förbättrat vissa frågor som våra 
försökspersoner uppfattade som svåra att förstå eller frågor de fyllde i fel. 

Vår enkät är öppnad av 66 anställda och vi har skickat ut den till samtliga som arbetar på 
kasinot utom till kasinochefen. Av dessa 66 som har öppnat den är det 3 som aldrig besvarade 
några frågor och tre som hoppat av efter den inledande delen som vi kallar bakgrund. Kasinot 
har 212 tillsvidareanställda och 20 som är anställda vid behov, det ger oss en total population 
på 231 personer (om vi inte räknar med kasinots chef) och det ger oss en total svarsfrekvens 
på 25,9% om vi räknar på 60 svaranden. Vi har även ett visst partiellt bortfall på några frågor 
då vi inte valt att låsa alla frågor i enkäten. Dessa partiella bortfall ser vi inte som något 
problem då vi har analyserat våra data i programmet SPSS som är inställt att inte inkludera 
svaranden som inte besvarat om de arbetar natt eller dag, eller det påstående som vi analyserar 
den variabeln mot. 

3.2.5 Urval 
Casino Cosmopol i Sundsvall har 212 anställda under kasinochefen (samt att de har 20 
anställda vid behov) och vi har valt att alla dessa ska få enkäten för att studien ska få en så 
god grund som möjligt. Anledningen till att vi valt att alla anställda ska få enkäten grundar sig 
på att vi är intresserade av att få en generell bild av Casino Cosmopol och då var det självklart 
att alla skulle ha möjlighet att delta i undersökningen. Då vi skickat ut enkäten till deras e-post 
på arbetet måste de befinna sig på arbetet för att kunna besvara den. Av den anledningen 
grundar sig vårt resultat på de som läser sin e-post och fyller i enkäten. Med detta urval kan vi 
ej generalisera vårt resultat till de övriga kasinona genom att vi inte vet om denna population 
är representativ för alla Svenskaspels kasinon, likaså kan vi bara diskutera våra resultat enbart 
utifrån de som svarat på vår enkät då vi inte gjort något sannolikhetsurval (Bryman och Bell 
2005 s. 125). Att vi inte kan generalisera beror enligt bryman och Bell (2005 s.111) på att 
vissa enheter ur populationen kan ha större svarsfrekvens än andra.  

Vi anser dock att vårt resultat kan visa tendenser som kan användas på hela Casino Cosmopol 
i Sundsvall (läs mer om detta under rubriken 3.4 Sanningskriterier). 

3.2.6 Vår intervju 
Vid en intervju är det enligt Bell (2000 s. 124-126) bra om respondenten får välja tid och plats 
för genomförandet, detta för att respondenten ska känna sig säker samt att denne har tid att 
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genomföra intervjun. Intervjun utfördes på Casino Cosmopol utifrån respondentens önskemål. 
Vid intervjutillfället är det viktigt att ha ett lugnt och avskilt utrymme så att respondenten inte 
blir störd av till exempel telefon eller andra personer som kommer in och stör (Bryman och 
Bell 2005 s. 368).  

Inför intervjun med kasinots chef, har vi läst på om Casino Cosmopol och på så vis fått en 
grundläggande förförstålelse för att kunna effektivisera intervjuförloppet. Informationen är 
inhämtad via Casinots hemsida samt artiklar tagna från dagspress. Enligt Bell (2000 s. 124) 
underlättar det intervjuförloppet om respondenten får ta del av frågorna i förväg, så av den 
anledningen har vi skickat en intervjumall till kasinots chef så att hon hade tid att förbereda 
sig inför de frågor och områden vi är intresserade av.  

Kasinochefen hade avsatt två och en halv timme till vårt förfogande så vi upplevde ingen 
tidspress. Intervjun varade i 51 minuter och vi fick svar på de frågor som vi ämnade behandla. 
Efter detta fick vi en visning av kasinots publika del samt deras personalutrymmen, samt 
material om Casino Cosmopols utveckling och organisation. 

Anledningen till att vi ville intervjua kasinochefen var att vi behövde en person med god 
insyn och befogenhet att fatta beslut i hur verksamheten styrs och fungerar. En annan viktig 
anledning är att kasinochefen är den person som har störst möjlighet och befogenhet att svara 
på våra frågor gällande hela organisationen.        

3.2.7  Intervjuns utformning 

Vår intervju är av semistrukturerad typ och med det menas att det är vissa specifika teman 
som är av störst intresse och som ska beröras under intervjun. Respondenten ges dock relativt 
stor frihet att inom valda teman besvara frågorna och utveckla sitt resonemang. (Denscombe 
2000 s. 135) 

Vår intervjumall har precis som enkäten, tre teman; Bakgrundsfakta, Motivation och 
Ledarskap. Enligt Bryman och Bell (2005 s. 369) ska intervjuguiden utformas med en viss 
ordning i de teman som ska tas upp så att frågorna följer varandra på ett bra sätt samt utforma 
frågorna så att det underlättar för relevanta svar i undersökningen. 

 Temat bakgrundsfakta ger oss information om variabler såsom hur många anställda de har, 
vilken utbildning som krävs, hur rekryteringsprocessen styrs samt hur lönesättningen 
fungerar. Syftet med temat motivation är att undersöka om Casino Cosmopol lyckas motivera 
både sina dag- och nattarbetare. Vidare är tanken bakom temat ledarskap att undersöka om 
våra valda ledaregenskaper finns på kasinot, samt vilka personlighetsdrag som söks av Casino 
Cosmopol vid nytillsättning av chefer. Resultatet vi får från intervjun ska sedan användas till 
att kunna styrka våra resultat från enkäten, detta för att se om ledningen använder rätt metoder 
för att motivera sina anställda.     
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3.2.8 Skrivet material 
Vi har fått tillgång till material gällande organisationsstruktur, arbetsroller och deras 
förkortningar samt informationsbroschyrer gällande deras verksamhet som vi främst använt 
oss av när vi beskrivit Casino Cosmopol i vår företagsbeskrivning. 

3.3 Analysdiskussion 
Då vi har en kvantitativ ansats i denna studie är det logiskt att även använda en kvantitativ 
analysmetod. För att kunna genomföra vår statistiska analys har vi använt oss av programmet 
SPSS som är ett statistiskt dataprogram där det är enkelt att framställa till exempel 
korstabeller.   

3.3.1 Statistisk analys 
Våra data från bakgrunden gällande anställdas arbetssituation och bakgrundsvariabler såsom 
kön, ålder, civilstånd med flera, har vi jämfört mot om de anställda arbetar främst natt eller 
dag. Vid jämförelsen har vi använt korstabeller som vi gjort i SPSS . I korstabellerna får vi ut 
procentsatser för de två grupperna dag och natt samt den totala procenten som den 
underliggande variabeln står för ibland våra respondenter. Denna analysmetod kallas för 
bivariat analys och är en analys av två variabler (Bryman och Bell 2005 s.260).  De 
påståenden vi har med i denna del av enkäten, om varför de arbetar på kasinot har vi jämfört 
mellan dagtids- och nattidsarbetarna genom att titta på medelvärden och standardavvikelser 
för att på så vis se om det finns någon skillnad mellan de två gruppernas motiv till arbetet på 
Casino Cosmopol.  

När vi analyserat påståenden om motivation har vi även här använt en bivariat analys där vi 
jämfört dag och nattarbetares syn på hur de upplever olika motivationsfaktorer. För att kunna 
styrka att eventuella skillnader verkligen existerar har vi använt oss av så kallade chi-två test. 
Chi-två testets uppgift är att slå fast att det verkligen finns ett samband mellan två variabler i 
populationen, rent praktiskt så har chi-två testet ingen mening i sig utan knyts samman med 
den statistiska signifikansen som berättar hur sannolikt det är att de resultat vi fått fram är 
statistiskt tillförlitliga(Bryman och Bell 2005 s. 270). För att ett chi-två test ska anses som 
tillförlitligt ska den förväntande svarsfrekvensen vara fem eller högre i minst 75% av cellerna 
och i övriga celler ska den förväntade svarsfrekvensen vara högre än ett (Wahlgren 2005 s. 
92). Problemet som kan uppstå är att om man har för få svarande till enkäten men ändå får 
signifikans, innebär att testet inte är 100% tillförlitligt om den förväntade svarsfrekvensen är 
för låg. Vi har valt att ha ett p-värde som ska vara mindre än 0,05 för att det ska vara 
signifikant. 

I vårt fall där vi har 60 svaranden på vår enkät som antingen arbetar natt eller dag så stöter vi 
på problemet att vi har för låg förväntad svarsfrekvens i för många celler så att vi inte 
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uppfyller kravet på att det förväntade värdet ska vara över fem i minst 75% av cellerna i chi-
två testet. Det innebär i de fall vi fått signifikans att detta statistiskt sätt inte är helt 
tillförlitliga. Vi är medvetna om denna brist men i detta arbete har vi ändå tolkat signifikansen 
som att vi kan urskilja tendenser där skillnad mellan grupperna dag och natt uppstått, men till 
en viss försiktighet på hur tillförlitligt det är. Då vår population från början är relativt liten är 
detta ett problem vi förmodligen haft även vid fler svarande. Vi ser dock inte detta som ett 
problem för vår studie i sig då vi främst är ute efter att se om vi kan utkristallisera tendenser i 
de anställdas upplevelser av sin arbetssituation. 

Vid analysen av ledarskapsdelen har vi förutom att använda korstabeller med chi-två test tittat 
på medelvärden såsom median och aritmetiskt medelvärde samt standardavvikelse. 
Aritmetiskt medelvärde är det klassiska medelvärdet där man summerar alla svar och 
dividerar med antalet svarande (Bryman och Bell 2005 s. 260). Fördelen med att jämföra 
medelvärde och median är att vi ser på ett mer överskådligt sätt vilka påståenden som de 
anställda instämmer respektive inte instämmer i. Standardavvikelsen berättar hur stor 
spridningen är bland de svarande.        

3.4 Sanningskriterier  
Här diskuterar vi två begrepp som behandlar hur statistisk säker studie är samt om det skulle 
resultera i liknande slutsatser om den skulle replikeras. 

Reliabilitet handlar om huruvida resultaten från en undersökning skulle bli detsamma om 
studien genomfördes på samma sätt igen (Bryman och Bell 2005 s. 48). Det som är viktigt är 
att kunna styrka att de svarande inte bara kryssar i enkäten utan verkligen har läst påståendena 
och svarar efter vad de tycker. För att kunna mäta detta har vi använt liknande frågor som 
mäter ungefär samma sak för att kunna kontrollera om svaranden har svarat relativt lika på 
dessa frågor. Vi har även vänt på betydelsen av påståenden att till exempel först ha 
påståenden som är positiva för att sedan kasta in ett påstående som är negativt, detta för att se 
om respondenterna läser frågorna. Vi kan konstatera att våra resultat är rimliga och att 
respondenter inte bara har kryssat i enkäten utan verkligen läst påståendena.  

Då vi har en svarsfrekvens på 25,9% anser vi det som tillfredsställande och att det gör att vi 
kan se tendenser som vi kan överföra på Casino Cosmopol i Sundsvall. Vi anser så därför att 
fördelningen av de svarande är spridda över alla avdelningar. Avdelningen spel som har 113 
anställda har en svarsfrekvens på 25,7%, avdelningen restaurang har 67 anställda och har en 
svarsfrekvens på 16,4% samt avdelningen säkerhet som har 21anställda har en svarsfrekvens 
på 42,9%. På de andra avdelningarna är det få anställda jämfört med dessa vi nämnt och där 
har vi nästan 100% i svarsfrekvens. Den största delen av de anställda på Casino Cosmopol är 
tillsvidareanställda och nästan 95% av de som arbetar dag och 75% av de som arbetar natt 
som svarat på enkäten har den anställningsformen.  Vi anser att vi har en god spridning och 
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fått svar från samtliga avdelningar. Även fördelningen av svarande från de olika avdelningar 
är acceptabla och bland dem som svarat på enkäten är det partiella bortfallet litet.  Detta gör 
att vi anser att våra resultat är trovärdiga och användbara.  

Då vi skickat ut enkäten via e-post har vi inte kunnat påverka respondenternas val av tidpunkt 
att fylla i enkäten, utan de har kunnat göra det när de har haft tid. Vi har också handlat 
oberoende i avseende att vi inte skrivit uppsatsen på uppdrag av Casino Cosmopol samt anser 
vi själva att vi agerat objektivt då vi inte har någon koppling till kasinot i övrigt. 

Validitet handlar om vi verkligen mäter det vi avser att mäta (Bryman och Bell 2005 s. 48). 
Då vi har byggt vår insamlade data kring teorier inom området motivation och ledarskap som 
är väl dokumenterade och de påståenden vi har med i enkäten bygger på tidigare studier från 
Herzberg (1987), Wiley (1997), Bass et. al. (1999),  Kanste et. al. (2006), Spinelli (2006), 
Chan och Chan (2005), så vi finer att vår enkät bygger på välbeprövade teorier och det menar 
Svenning (2000 s. 61)  leder till en större validitet . Det är viktigt att man ser till att man med 
enkäten täcker in de områden som ska studeras (Svenning 2000 s. 62). I enkäten har vi väl 
täckt in de områden som vi ska studera så att vår frågeställning och syfte blir besvarad. 

Kylén (2004 s. 13) påpekar att validiteten blir bättre om respondenterna inte kan missförstå 
frågor. Vi anser att våra frågor är tydligt utformade, detta genom att vi testat enkäten på flera 
individer som gett oss feedback på vad som var svårt att förstå, likaså frågade vi om de 
förstod syftet med enkäten, vilket vi fick positiva gensvar om.  

Vi anser att vi har använt oss av rätt frågor och påståenden, och kan genom detta säga att vi 
undersöker det vi tänkt undersöka enligt vårt syfte.  
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4 Resultat och Analys 
I denna del presenterar vi resultatet och analysen av vår 
undersökning. 

 

4.1  Kapitlets indelning 
I detta kapitel presenterar studiens resultat, första delen går under namnet företagsbeskrivning, 
andra delen går under namnet motivation och den sista delen heter ledarskap. Data är insamlat 
från enkäten och intervjun med kasinots chef samt skrivet material från Casino Cosmopol.  
Denna indelning har vi för att på ett enkelt och överskådligt sätt kunna presentera och 
analysera våra data utifrån vårt syfte. Vidare så är delarna motivation och ledarskap 
strukturerade efter de teorier vi använt. För en fullkomlig överblick över våra frågor från 
enkäten och intervjumallen hänvisar vi till bilaga ett och två.       

4.2 Företagsbeskrivning 
Casino Cosmopols verksamhet har funnits i Sundsvall sedan 2001 och var det första av fyra 
internationella kasinon som har startas i Sverige. Konceptet var hämtat från Holland med 
deras regler och organisatoriska struktur som applicerades på Casino Cosmopol i Sundsvall. 
Kasinochefen på Casino Cosmopol i Sundsvall berättar att konceptet från Holland inte 
passade in på kasinot, så nu har de ändrat organisationen för att passa deras geografiska 
lokalisering och målgrupp. Förändringen innebar att verksamhetens fokusering gick från att 
vara inriktad mot spel till att nu erbjuda en bredare nöjesupplevelse. Kasinochefen påpekade 
att det endast är kasinot i Sundsvall som genomfört denna organisatoriska förändring.  

När vår intervjuperson tillträdde som chef på Casino Cosmopol i Sundsvall 2003 har 
utvecklingen varit väldigt positiv. Detta till stor del på grund av den ändrade inriktningen som 
de har skapat, samt en stor insats från personalen. Hon berättade att hon arbetat mycket med 
att få de anställda att känna sig stolta för det arbete de utför. 2003 hade Casino Cosmopol ett 
underskott på minus 14 miljoner som de har vänt till ett överskott på 23 miljoner. De har även 
ökat antalet besökare med 89% från 96 800 till 183 000, restaurangen har ökat försäljningen 
med 96% och spel har ökat intäkterna med 72%. 
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De ändrade även organisationsstrukturen genom ta bort flera mellanchefer som inte fyllde 
någon funktion enligt vår intervjuperson. En anonym respondent beskrev skillnaden innan 
nuvarande kasinochef tillträdde och hur denne nu upplever sin situation så här: ”Jämfört med 
tiden vid starten har mycket blivit bättre, det är mindre management by fear nu”. 
Organisationen ser nu ut så här på Casino Cosmopol i Sundsvall.    

 

 

Figur 3. Organisationsstrukturen på Casino Cosmopol 

Totalt är det 212 tillsvidareanställda på Casino Cosmopol i Sundsvall, samt 20 timanställda 
som arbetar efter behov på olika avdelningar. De har 15 stycken anställda som har 
personalansvar varav 6 stycken arbetar skift.  

Dessa arbetsroller finns på respektive avdelning:  

• Personal: Personalchef (Sitter i ledningsgruppen), Personalassistent och en 
Bemanningsassistent. 

• Ekonomi: Ekonomichef (Sitter i ledningsgruppen), Ekonomiassistent, Huvudkassör 
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• Spel: Senior Duty Manager(Chef över spelverksamheten, sitter i ledningsgruppen), 
Floor Managers (Dessa har personalansvar och är operativt ansvariga under 
arbetspasset arbetar även natt), Kassör/receptionist, Inspector Dealer(Har ansvar över 
ett par bord), Dealer (Arbetar vid ett spelbord). 

• Säkerhet: Säkerhetschef, Övervakning, Floor security 
• Restaurang: Restaurangchef (Sitter i ledningsgruppen), Bokningsassistent, Kökschef, 

Floor service manager, Husfru, Kök, Servis. 
 

Enligt kasinochefen ärde olika arbetsrollerna som finns inom spelavdelningen är specifika för 
just ett kasino. I och med uppkomsten av internationella kasinon i Sverige så är det en helt ny 
yrkeskår som vuxit fram.  

Utbildningen som de kräver vid anställning är beroende på vilken avdelning som de ska 
anställas på. På Spelavdelningen har de tre gånger om året uttagningar med ungefär 30 
personer som testas och av dessa anställs ungefär fem till sju stycken. Kasinots chef berättar 
att kasinot har hårda uttagningar och tester för att få arbete på spelavdelningen. Det krävs att 
du är stresstålig, fingerfärdig och mycket bra på huvudräkning. När det gäller att rekrytera 
chefer så har Casino Cosmopol i Sundsvall problem med att få sökande på grund av de 
arbetstider som de har på kasinot. Detta ser kasinochefen som ett problem då de strävar efter 
att rekrytera var tredje chef externt för att få in mer nytänkande i organisationen. Hela 
rekryteringen sköter de själva men tidigare när de hade ett stort rekryteringsbehov så hjälpte 
manpower till för att rekrytera personal. När de nu söker personal berättar kasinots chef att de 
strävar efter att rekrytera personal som är över 40 år på grund av att de nu vill höja 
medelåldern på kasinot, den nuvarande medelåldern ligger på 27 år. Detta gör de enligt vår 
intervjuperson för att med den nuvarande medelåldern blir det en väldigt yvig organisation 
med lite arbetslivserfarenhet. 

Casino Cosmopol har även medarbetarsamtal tre gånger om året som hålls av deras närmaste 
chef. Kasinots chef menar att det är lite svårt att ge feedback till deras yngre anställda vilket 
även en respondent skrev om i enkäten: ”Mer feedback skulle behövas, åt båda hållen”. 
Kasinochefen berättar att just nu genomgår alla anställda en coach-utbildning för att de ska 
förbättra förmågan att ge och ta konstruktiv feedback. 

Själva verksamheten och framförallt spel är väldigt regelstyrd och bevakningen på kasinot är 
väldigt hög. Alla anställda måste genomgå en registerkontroll vilket innebär att de 
kontrolleras i polisregistret för att säkerhetsställa att de anställda inte är brottsligt belastade. 
På kasinot sitter det även kameror uppsatta så att varje hörn av kasinot är övervakat med 
effekten att de anställda är ständigt övervakade. Kasinochefen menar att detta kan vara en 
jobbig situation när man börjar arbeta på Casino Cosmopol men att man vänjer sig med tiden. 
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Schemaplaneringen sköttes tidigare av varje avdelning men nu mera sköts schemaplaneringen  
av två stycken för hela kasinot. Detta är något som kasinochefen menar effektiviserar arbetet, 
samt att tidigare så gjorde ofta avdelningarna ett schema som skulle passa dem.  

”Tänk dig själv när du lägger bra schema på dig själv, det var inte många gånger 
hovmästaren var kvar till tre”, säger kasinochefen. 

Casino Cosmopol hade tidigare arbetsrotation för att få mer stimulerade anställda samt att de 
skulle ha större flexibilitet att kunna hjälpa till när det behövdes extra resurser. Kasinochefen 
berättar att de anställda nu har gått ifrån att ha arbetsrotation till att endast utföra en 
arbetsuppgift, detta för för att få mera kvalité i det arbete som de utför. ”Vi har enbart de som 
sitter i receptionen, vi har enbart de som arbetar med spel, växla pengar och sånt därför det 
blir så mycket fel om de går emellan”, Säger kasinots chef. 

Casino Cosmopol i sundsvall har god lönsamhet med mycket besökare och deras nuvarande 
lokaler börjar bli för små. Till denna utveckling har landshövdingen Gerald Larsson bidragit 
till med sina kontakter och engagemang enligt kasinochefen. Deras ledord på kasinot är 
värdskap i världsklass och det är något som de arbetar med och är väldigt viktigt.  

4.2.1  Bakgrundsfakta om anställda på Casino Cosmopol 
Då vi har ett fokus på att jämföra de som arbetar dag mot de som arbetar natt och se om det 
finns likheter eller olikheter mellan vad de finner motiverande och hur de idag upplever att 
Casino Cosmopol uppfyller detta, har vi valt att även presentera övriga resultat med en 
jämförelse mellan dag och nattarbetare. Detta för att se hur bakgrundfaktorer och 
arbetssituation ser ut mellan grupperna.   

2. Vilken tid på dygnet arbetar du mest * 1. Kön Crosstabulation

11 8 19

57,9% 42,1% 100,0%

23 18 41

56,1% 43,9% 100,0%

34 26 60

56,7% 43,3% 100,0%

Count
% within 2. Vilken tid på
dygnet arbetar du mest
Count
% within 2. Vilken tid på
dygnet arbetar du mest
Count
% within 2. Vilken tid på
dygnet arbetar du mest

Dag (06-18)

Natt (18-06)

2. Vilken tid på dygnet
arbetar du mest

Total

Kvinna Man
1. Kön

Total

 
Tabell 1. Fördelning man kvinna 

Vår enkät är besvarad av totalt 60 anställda på Casino Cosmopol, varav 34 (56,7%) av dessa 
var kvinnor och 26 (43,3%) var män. Vi ser här ovan att procentfördelningen mellan man och 
kvinna nästan är identiska gällande de som arbetar dag respektive natt. 
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2. Vilken tid på dygnet arbetar du mest * 1. Ålder Crosstabulation

5 7 6 0 1 19

26,3% 36,8% 31,6% ,0% 5,3% 100,0%

25 12 3 1 0 41

61,0% 29,3% 7,3% 2,4% ,0% 100,0%

30 19 9 1 1 60

50,0% 31,7% 15,0% 1,7% 1,7% 100,0%

Count
% within 2. Vilken tid på
dygnet arbetar du mest
Count
% within 2. Vilken tid på
dygnet arbetar du mest
Count
% within 2. Vilken tid på
dygnet arbetar du mest

Dag (06-18)

Natt (18-06)

2. Vilken tid på dygnet
arbetar du mest

Total

20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år
60 år eller

mer

1. Ålder

Total

 

Tabell 2. Fördelning på ålder 

 Åldersfördelningen är fördelad främst mellan åldersgruppen 20-29 år (50%) och 
åldersgruppen 30-39 år (31,7%). Överlag är medelåldern relativt låg. Detta bekräftas även 
från vår intervju då vi får information om att medelåldern ligger på 27 år. Av de som arbetar 
natt svarar åldersgruppen 20-29 år för 61%, vilket kan jämföras med de som arbetar dag där 
den åldersgruppen står för 26,3%. 

2. Vilken tid på dygnet arbetar du mest * 1. Civilstånd Crosstabulation

13 5 1 0 19

68,4% 26,3% 5,3% ,0% 100,0%

26 8 6 1 41

63,4% 19,5% 14,6% 2,4% 100,0%

39 13 7 1 60

65,0% 21,7% 11,7% 1,7% 100,0%

Count
% within 2. Vilken tid på
dygnet arbetar du mest
Count
% within 2. Vilken tid på
dygnet arbetar du mest
Count
% within 2. Vilken tid på
dygnet arbetar du mest

Dag (06-18)

Natt (18-06)

2. Vilken tid på dygnet
arbetar du mest

Total

Gift/sambo
Ensamst

ående Särbo Annan

1. Civilstånd

Total

 

Tabell 3. Fördelning på civilstånd 

På civilstånd är det en klar vikt mot att de som arbetar på kasinot är gifta eller sambos. 65% 
har markerat detta alternativ, vilket kan jämföras med gruppen ensamstående som är näst 
största posten på 21,7%. Skillnader i fördelningen mellan dag och natt är relativt liten men det 
är en lite större spridning bland de som arbetar natt. 
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2. Vilken tid på dygnet arbetar du mest * 1. Boendeform Crosstabulation

10 5 4 0 19

52,6% 26,3% 21,1% ,0% 100,0%

13 14 13 1 41

31,7% 34,1% 31,7% 2,4% 100,0%

23 19 17 1 60

38,3% 31,7% 28,3% 1,7% 100,0%

Count
% within 2. Vilken tid på
dygnet arbetar du mest
Count
% within 2. Vilken tid på
dygnet arbetar du mest
Count
% within 2. Vilken tid på
dygnet arbetar du mest

Dag (06-18)

Natt (18-06)

2. Vilken tid på dygnet
arbetar du mest

Total

Villa/radhus Bostadsrätt Hyresrätt
Hos mina
föräldrar

1. Boendeform

Total

 

Tabell 4. fördelning boendeform 

Här är det tre boendeformer som är rätt jämna, där dock villa /radhus är störst med 38,3%. De 
som arbetar natt är boendeform fördelat med en tredjedel var på bostad-, hyresrätt och 
villa/radhus, på de som arbetar dag är det störst fördelning på villa/radhus med 52,6%. 

2. Vilken tid på dygnet arbetar du mest * 1. Har du barn Crosstabulation

15 4 19

78,9% 21,1% 100,0%

9 32 41

22,0% 78,0% 100,0%

24 36 60

40,0% 60,0% 100,0%

Count
% within 2. Vilken tid på
dygnet arbetar du mest
Count
% within 2. Vilken tid på
dygnet arbetar du mest
Count
% within 2. Vilken tid på
dygnet arbetar du mest

Dag (06-18)

Natt (18-06)

2. Vilken tid på dygnet
arbetar du mest

Total

Ja Nej
1. Har du barn

Total

 

Tabell 5. Fördelning vilka som har barn 

Här är det 40% som har barn och 60% som inte har det. Fördelningen mellan dagtid och 
nattetid är tydlig, där har ungefär 80% som arbetar dagtid barn. Av de som arbetar nattetid är 
det 22% som har barn. 
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2. Vilken tid på dygnet arbetar du mest * 1. Vilken är din högsta avslutade utbildning Crosstabulation

1 10 3 5 0 19

5,3% 52,6% 15,8% 26,3% ,0% 100,0%

0 22 9 9 1 41

,0% 53,7% 22,0% 22,0% 2,4% 100,0%

1 32 12 14 1 60

1,7% 53,3% 20,0% 23,3% 1,7% 100,0%

Count
% within 2. Vilken tid på
dygnet arbetar du mest
Count
% within 2. Vilken tid på
dygnet arbetar du mest
Count
% within 2. Vilken tid på
dygnet arbetar du mest

Dag (06-18)

Natt (18-06)

2. Vilken tid på dygnet
arbetar du mest

Total

Grundskola Gymnasium

Eftergymn
asial

yrkesutbil
dning

Högskola/
universitet Annan

1. Vilken är din högsta avslutade utbildning

Total

 

Tabell 6. Fördelning avslutad utbildning 

På utbildningsnivå finns en viss spridning på vilken nivå som avslutats, dock är gymnasium 
den högsta avslutande utbildning för 53.3% av respondenterna. Efter gymnasium kommer 
högskola/universitet på 23,3% och eftergymnasial yrkesutbildning på 20%. Den procentuella 
fördelningen mellan dag och natt är relativt lika mellan varandra.  

4.2.2 De anställdas arbetssituation i dagsläget 

2. Vilken tid på dygnet arbetar du mest * 2. Har du personalansvar Crosstabulation

6 13 19

31,6% 68,4% 100,0%

9 32 41

22,0% 78,0% 100,0%

15 45 60

25,0% 75,0% 100,0%

Count
% within 2. Vilken tid på
dygnet arbetar du mest
Count
% within 2. Vilken tid på
dygnet arbetar du mest
Count
% within 2. Vilken tid på
dygnet arbetar du mest

Dag (06-18)

Natt (18-06)

2. Vilken tid på dygnet
arbetar du mest

Total

Ja Nej

2. Har du
personalansvar

Total

 

Tabell 7. Fördelning personalansvar 

75% av de som svarat på enkäten har inte personalansvar, medan 25% har det. Även här är det 
en relativt lik fördelning mellan dagtid och nattetid som har personalansvar, dock är 
dagtidsarbetare som inte har personalansvar procentuellt mindre än de som arbetar natt utan 
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personalansvar. 

2. Vilken tid på dygnet arbetar du mest * 2. Vilken avdelning arbetar du huvudsakligen inom Crosstabulation

6 4 2 3 2 2 19

31,6% 21,1% 10,5% 15,8% 10,5% 10,5% 100,0%

5 5 1 3 0 27 41

12,2% 12,2% 2,4% 7,3% ,0% 65,9% 100,0%

11 9 3 6 2 29 60

18,3% 15,0% 5,0% 10,0% 3,3% 48,3% 100,0%

Count
% within 2. Vilken tid
dygnet arbetar du m
Count
% within 2. Vilken tid
dygnet arbetar du m
Count
% within 2. Vilken tid
dygnet arbetar du m

Dag (06-18

Natt (18-06

2. Vilken tid på dyg
arbetar du mest

Total

RestaurangSäkerhet Ekonomi Personal Marknad Spel
2. Vilken avdelning arbetar du huvudsakligen inom

Total

 

Tabell 8. fördelning per avdelning 

Av de sex avdelningar som finns på kasinot är det störst svarsfrekvens från avdelningen spel 
som står för 48%, denna avdelning är även den största på kasinot. Avdelningen restaurang och 
säkerhet kommer därefter med 18% respektive 15% av de svarande. De respondenter som 
arbetar dag är det störst svarsfrekvens från avdelningen restaurang som står för 31,6% . Av de 
som arbetar natt är det nästan 66%  av de som svarat som arbetar på avdelningen spel. 

2. Vilken tid på dygnet arbetar du mest * 2. Baserat på heltid vad är/skulle din månadslön vara före skatt Crosstabulation

1 7 5 2 3 1 19

5,3% 36,8% 26,3% 10,5% 15,8% 5,3% 100,0%

13 21 2 4 1 0 41

31,7% 51,2% 4,9% 9,8% 2,4% ,0% 100,0%

14 28 7 6 4 1 60

23,3% 46,7% 11,7% 10,0% 6,7% 1,7% 100,0%

Count
% within 2. Vilken tid p
dygnet arbetar du mes
Count
% within 2. Vilken tid p
dygnet arbetar du mes
Count
% within 2. Vilken tid p
dygnet arbetar du mes

Dag (06-18)

Natt (18-06)

2. Vilken tid på dygn
arbetar du mest

Total

12 000-18
000 kr

18 001-24
000 kr

24 001-30
000 kr

30 001-36
000 kr

36 001-
42 000 kr

42 001 kr
eller mer

2. Baserat på heltid vad är/skulle din månadslön vara före skatt

Total

 

Tabell 9. Fördelning månadslön 

 De flesta (70%) har en lön under 24 000 kronor i månaden, resterande 30% är utspridd på de 
övriga fyra alternativen. Vi ser också att lönespridningen är större bland de som arbetar dagtid 
än vad det är bland de som arbetar nattetid. För de som arbetar natt har 82,9% en lön under 
24 000 kronor. 
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2. Vilken tid på dygnet arbetar du mest * 2. Vad har du för form av anställning på casinot Crosstabulation

18 0 1 19

94,7% ,0% 5,3% 100,0%

30 1 10 41

73,2% 2,4% 24,4% 100,0%

48 1 11 60

80,0% 1,7% 18,3% 100,0%

Count
% within 2. Vilken tid på
dygnet arbetar du mest
Count
% within 2. Vilken tid på
dygnet arbetar du mest
Count
% within 2. Vilken tid på
dygnet arbetar du mest

Dag (06-18)

Natt (18-06)

2. Vilken tid på dygnet
arbetar du mest

Total

Tillsvidarea
nställning

(Fastanställ
ning)

Tidsbegränsa
d anställning

(Vikariat,
säsongsanst

ällning)

Anställning
vid behov
(Timmanst

älld)

2. Vad har du för form av anställning på
casinot

Total

 

Tabell 10. fördelning anställningsform 

Av de som svarat på enkäten är 80% tillsvidareanställda och 18,3% är anställd vid behov, av 
dessa är det är 68% som arbetar heltid och 10% som arbetar deltid på 75%. Av de som arbetar 
dag är nästan 95% tillsvidareanställda och bland de som arbetar natt är den siffran 73.2%.  

2. Vilken tid på dygnet arbetar du mest * 2. Har du något annat arbete eller studier vid sidan om arbetet på Casino
Cosmopol Crosstabulation

19 0 0 19

100,0% ,0% ,0% 100,0%

31 7 3 41

75,6% 17,1% 7,3% 100,0%

50 7 3 60

83,3% 11,7% 5,0% 100,0%

Count
% within 2. Vilken tid på
dygnet arbetar du mest
Count
% within 2. Vilken tid på
dygnet arbetar du mest
Count
% within 2. Vilken tid på
dygnet arbetar du mest

Dag (06-18)

Natt (18-06)

2. Vilken tid på dygnet
arbetar du mest

Total

Nej
Ja, annat

arbete Ja, Studier

2. Har du något annat arbete eller
studier vid sidan om arbetet på

Casino Cosmopol

Total

 

Tabell 11. fördelning annat arbete/studier 

På frågan om de anställda har någon annan sysselsättning på sidan om svarade 83,3% nej på 
frågan, 11,7% att de har annat arbete och 5%  att de studerar. Det är ingen av de som arbetar 
dag som har någon annan sysselsättning på sidan om, utan 24,4% av de som arbetar nattetid 
har någon annan syssla på sidan om arbetet på kasinot. 
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2. Vilken tid på dygnet arbetar du mest * 2. Hur länge har du arbetat på Casino Cosmopol Crosstabulation

1 1 2 4 11 19

5,3% 5,3% 10,5% 21,1% 57,9% 100,0%

8 4 3 3 23 41

19,5% 9,8% 7,3% 7,3% 56,1% 100,0%

9 5 5 7 34 60

15,0% 8,3% 8,3% 11,7% 56,7% 100,0%

Count
% within 2. Vilken tid på
dygnet arbetar du mest
Count
% within 2. Vilken tid på
dygnet arbetar du mest
Count
% within 2. Vilken tid på
dygnet arbetar du mest

Dag (06-18)

Natt (18-06)

2. Vilken tid på dygne
arbetar du mest

Total

0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4 år eller mer
2. Hur länge har du arbetat på Casino Cosmopol

Total

 

Tabell 12. Fördelning på antal år på kasinot 

76,7% har jobbat minst 2 år eller mer på kasinot, medan 23,3% har arbetat mindre än två år. 
Vi kan också se att nästan 60% av både de som arbetar dagtid respektive nattetid har minst 
fyra år av arbetslivserfarenhet från kasinot. 

2. Vilken tid på dygnet arbetar du mest * 2. Skulle du vilja arbeta mer timmar per månad på Casino
Cosmopol än vad du gör idag Crosstabulation

1 18 19

5,3% 94,7% 100,0%

11 30 41

26,8% 73,2% 100,0%

12 48 60

20,0% 80,0% 100,0%

Count
% within 2. Vilken tid på
dygnet arbetar du mest
Count
% within 2. Vilken tid på
dygnet arbetar du mest
Count
% within 2. Vilken tid på
dygnet arbetar du mest

Dag (06-18)

Natt (18-06)

2. Vilken tid på dygnet
arbetar du mest

Total

Ja Nej

2. Skulle du vilja arbeta
mer timmar per månad
på Casino Cosmopol
än vad du gör idag

Total

 

Tabell 13. Fördelning vilka som vill arbeta mera 

Totalt är det 20% som skulle vilja arbeta fler timmar medan 80% är nöjda med nuvarande 
arbetstid. Det är främst respondenter som arbetar natt som vill arbeta fler timmar, där vill 
26,8% ha fler arbetstimmar. 

 



Resultat och Analys 

 

 

39 

 

Jag tycker det är spännande arbetsuppgifter

Jag får bra utvecklingsmöjligheter

Jag får myckt tid över till min fritid/familj

För inkomstens skull

Svårt att få annat arbete

Jag tycker om mitt arbete

viktigare att trivas på arbetet än ha hög lön

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Me
an

2. Vilken tid på 
dygnet arbetar du 

mest
Dag (06-18)
Natt (18-06)

 

Figur 4. Varför de arbetar på kasinot  

Hur de anställda har svarat på följande påståenden om varför de arbetar på kasinot upplever 
de överlag att sina arbetsuppgifter som spännande, de tycker om sitt arbete och att det är 
viktigare att trivas på arbetet än att ha en hög lön. Det är mer spridning på påståendet om bra 
utvecklingsmöjligheter som dock lutar som goda av majoriteten. Även påståendet om att 
mycket tid finns över till fritid har spridning men där finner majoriteten att så inte är fallet. 
Inkomsten spelar en viss roll enligt respondenterna dock finns även här en spridning, 42% har 
till exempel inte valt Casino Cosmopol på grund av inkomsten. Utifrån dessa medelvärden 
instämmer de som arbetar dagtid överlag mer på varje påstående än vad de som arbetar 
nattetid gör. De som arbetar dagtid är även mer överens i påståendena, de har en mindre 
spridning i samtliga påståenden.  
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4.2.3 Hur de anställda ser på sin framtid 

2. Vilken tid på dygnet arbetar du mest * 1. Hur ser du på din framtid om 5 år Crosstabulation

6 0 8 3 0 2 19

31,6% ,0% 42,1% 15,8% ,0% 10,5% 100,0%

12 2 5 10 1 11 41

29,3% 4,9% 12,2% 24,4% 2,4% 26,8% 100,0%

18 2 13 13 1 13 60

30,0% 3,3% 21,7% 21,7% 1,7% 21,7% 100,0%

Count
% within 2. Vilken tid p
dygnet arbetar du mes
Count
% within 2. Vilken tid p
dygnet arbetar du mes
Count
% within 2. Vilken tid p
dygnet arbetar du mes

Dag (06-18)

Natt (18-06)

2. Vilken tid på dygn
arbetar du mest

Total

Jag arbetar
kvar på
Casino

Cosmopol

Jag arbetar
på ett annat

kasino
utomlands

Jag arbetar
med liknande
arbetsuppgifte
r åt en annan

arbetsg

Jag arbetar
inom ett annat
yrkesområde Jag studerar Vet ej

1. Hur ser du på din framtid om 5 år

Total

 

Tabell 14. fördelning på hur de ser på sin framtid 

Frågan om hur de ser på sin framtid om fem år så har 29% svarat att de arbetar kvar på 
kasinot medan 46% svarat att de antingen arbetar med liknande arbetsuppgifter åt en annan 
arbetsgivare eller inom ett helt nytt yrkesområde. Det är totalt 51% som anser sig slutat på 
kasinot om fem år och drygt 21% som inte vet. Av de som arbetar nattetid är det 43,9% som 
anser sig ha slutat och 29,3% att de arbetar kvar. Det kan jämföras med de som arbetar dagtid 
där 57,9% anser sig slutat och 31,6% att de arbetar kvar. 

n tid på dygnet arbetar du mest * 2. Hur länge till tror du att du kommer att arbeta på Casino Cosmopol Crosstab

6 8 0 3 2 19

31,6% 42,1% ,0% 15,8% 10,5% 100,0%

15 7 4 5 10 41

36,6% 17,1% 9,8% 12,2% 24,4% 100,0%

21 15 4 8 12 60

35,0% 25,0% 6,7% 13,3% 20,0% 100,0%

Count
% within 2. Vilken tid 
dygnet arbetar du me
Count
% within 2. Vilken tid 
dygnet arbetar du me
Count
% within 2. Vilken tid 
dygnet arbetar du me

Dag (06-18

Natt (18-06

2. Vilken tid på dygn
arbetar du mest

Total

0-2 år 2-4 år 4-6 år 6 år eller mer Vet ej

 Hur länge till tror du att du kommer att arbeta på Casin
Cosmopol

Total

 

Tabell 15. Fördelning på hur länge till de tror sig arbeta kvar på kasinot 

60% tror sig ha slutat på Casino Cosmopol inom fyra år och 20% vet inte hur deras situation 
ser ut. Dagarbetarna har svarat att 73,7% tror att de slutat på kasinot inom fyra år, det kan 
jämföras med de som arbetar nattetid där 53,7% tror sig slutat. 
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4.2.4 Sammanfattning av våra Bakgrundsfaktorer 
Då vi jämfört åldersfördelningen, som har visat sig i forskning kan påverka hur folk motiveras 
(Lord och Farrington 2006), visar vårt resultat att det är fler unga som arbetar natt och fler 
äldre som arbetar dag. Av de respondenter som svarat har nästan alla som arbetar dag svarat 
och ungefär 70%  av dem är över 30 år. Intressant är även att se att många av de som arbetar 
både dagtid och nattetid är gifta eller sambos. Tidigare forskning av Dunham (1976) visade att 
arbetare som går skiftgång ofta kan ha problem med familjelivet. Det är en tydlig skillnad om 
frågan om de har barn, då nästan 80% av dagarbetarna har barn och endast 22% av 
nattarbetarna. De flesta på Casino Cosmopol har gymnasium som högsta avslutande 
utbildning. Forskning visar på att personer med låg utbildning motiveras mer av yttre 
belöningar medan personer med hög utbildning motiveras mer av den inre motivationen(Asad 
och Dainty 2005).  

På faktorer om de anställdas nuvarande situation på Casino Cosmopol så har ungefär 30% av 
dagarbetarna svarat att de har personalansvar och drygt 20% av nattarbetarna, så där är det 
ingen större skillnad mellan grupperna. Löneläget existerar en skillnad mellan dagtid och 
nattetid, över 50% av dagarbetarna har en lön högre än 24 000 kronor i månaden, vilket kan 
jämföras med över 80% av de arbetar natt har en lön lägre än 24 000 kronor.  

Angående hur de anställda svarat om hur de ser på sin framtid på Casino Cosmopol påpekar 
största delen av både dag- och nattarbetarna att de tror sig slutat inom fyra år. Detta tycker vi 
är en intressant iakttagelse och vi blev mer förvånade över att drygt 70% av de som arbetar 
dag och 50% av de som arbetar natt tror sig slutat inom fyra år.  

 4.3 Motivation och trivsel 
Vi har här delat upp analysen efter främst Herzbergs indelning av motivations- och 
hygienfaktorer(Herzberg 1987). Rubriksystemet är utformat efter faktorer som anses vara 
motiverande och påverkar den anställdas inställning och prestationsnivå. Beroende på hur väl 
den anställda finner dessa påståenden uppfyllda påverkas deras motivation därefter.(Herzberg 
1987) Även Hackman (1975) menar att för att känna sig motiverad finns det tre psykologiska 
stadier som bör vara uppfyllda, dessa tre stadier är att den anställde ska uppleva att denne har 
viktiga och meningsfulla arbetsuppgifter, känner ett ansvar för det arbete denne utför samt att 
de får kunskap om hur väl de utför sitt arbete.  
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4.3.1 Prestation 
Om anställda har den kunskap och utbildning som krävs för sina arbetsuppgifter ser vi ingen 
signifikant skillnad mellan de som arbetar dagtid eller nattetid då  shi- två testet visar ett p-
värde på 0,528. Utifrån diagrammet är båda grupperna relativt nöjda med sin utbildning i 
dagsläget och den skillnad som finns i diagrammet är inom den statistiska felmarginalen. 
Enligt kasinochefen får de även regelbundet utbildningar och tillfällen att öva sina färdigheter, 
vilket tyder på att ledningen anställda angående detta påstående ligger på samma våglängd. 
Jämförs detta mot hur viktigt anställda finner vidareutbildningar är det inte heller en statistisk 
säkerställd skillnad mellan grupperna och båda grupperna finner det viktigt för motivationen 
med vidareutbildningar.      
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Figur 5. Prestation 
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4.3.2 Erkännande 
Påståendet om hur de upplever att de får beröm är skillnaden signifikant skillnad de båda 
grupperna, vi har ett p-värde på 0,013. De som arbetar dag upplever överlag att de får beröm, 
medan de som arbetar natt är mer splittrade och upplever det mer negativt. Hur viktigt det är 
att få beröm är båda grupperna överens att så är fallet. Enligt vår intervjuperson arbetar de 
efter ett modernt ledarskap där man arbetar mer som en coach och uppmuntrar sina anställda. 
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Figur 6. Erkännande, beröm 
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Ytterligare ett påstående som handlar om erkännande är om hur de anställda upplever att de 
får veta att deras arbete är värdefullt. Här finns också en signifikant skillnad mellan dag och 
natt, med ett p-värde på 0,008. Bland nattarbetare instämmer 39,1% på påståendet medan 
43,9% inte instämmer. Jämförs det mot dagarbetare är det 83,3 % som instämmer till 
påståendet. 
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Figur 7. Erkännande, värdefullt 
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4.3.3 Arbetsinnehåll 
Både dagtid och nattarbetarna upplever att deras arbetsuppgifter är varierande och den 
spridning som finns kan vara ett slumpfel (p-värde 0,219). Båda arbetsgrupperna tycker det är 
viktigt att kunna variera sina arbetsuppgifter, intressant var då att kasinochefen berättade att 
de nyligen gått ifrån arbetsrotation och nu övergått till att ha mer fixa arbetsuppgifter på grund 
av att det leder till att de anställda blir duktigare på de uppgifter de utför. 
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Figur 8. Arbetsinnehåll 
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4.3.4 Ansvar 
Angående att de anställda får ta eget ansvar har vi fått ett p-värde på 0,006 vilket ger en 
signifikant skillnad mellan vad dagtid- och nattarbetare tycker om detta. Majoriteten upplever 
dock att de får ta eget ansvar, men de som arbetar nattetid har en större spridning i hur de 
uppfattar deras möjlighet till detta.  Alla anställda tycker att det är viktigt med eget ansvar, 
detta visar även chi-två testet där p-värdet visar 0,742 vilket innebär att skillnaden inte är 
signifikant. Från intervjun berättar kasinochefen att de arbetar efter att alla ska känna ett 
ansvar för verksamheten.  
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Figur 9. Ansvar, eget ansvar 

Det andra påståendet som behandlar motivationsfaktorn ansvar är om de anställda har 
möjlighet att vara delaktig i kasinots beslut. Här är skillnaden som existerar mellan de två 
grupperna tydlig (p-värde 0,000). De anställda som arbetar dagtid upplever att deras möjlighet 
att påverka är relativt stor medan de som arbetar nattetid upplever den möjligheten som liten. 
En granskning på hur viktigt de tycker att delaktighet i kasinots beslutsfattande är, syns det 
tydligt att båda grupperna vill känna sig delaktig i de beslut som fattas. Kasinochefens 
uppfattning var att tidigare då personalen var delaktig i beslutsfattandet, resulterade det i att 
inga beslut kunde fattas på grund av så många olika viljor. Av den anledningen så är det nu 
främst ledningsgruppen på åtta personer som står kasinots chef närmast som fattar de flesta 
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besluten. Övrig personal har möjlighet att komma med förslag och idéer genom att medverka i 
workshops eller lämna dem i en idélåda.  
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Figur 10. Ansvar, delaktig i företagsbeslut 
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4.3.5 Personlig utveckling 
Påståendet att kunna utveckla sig i sitt arbete finns det inte någon statistisk säkerställd 
skillnad(p-värden 0,161; 0,197). Den spridning som existerar, främst bland nattarbetarna kan 
vi alltså inte uttala oss om, då denna skillnad gentemot dagarbetarna kan bero på slumpfel. 
Dock kan det konstateras att både dagtid och nattarbetarna tycker det är viktigt för att vara 
motiverad på arbetet. Vår intervjuperson berättar att det finns möjlighet till personlig 
utveckling, men att det är viktigt att den anställde är konkret och motiverar varför en viss 
utbildning skulle vara bra för denne samt kasinot.  
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Figur 11. Personlig utveckling 

4.3.6 Arbetsmiljö 
Flera påståenden behandlar hur de upplever arbetsmiljön. Vi har valt att inte ha med några 
påståenden om hur viktigt de tycker det är då vi finner det själklart att god arbetsmiljö är 
viktigt för alla. Påståendena om att de har bra planerade raster och att deras pausutrymmen är 
bra är det ingen skillnad mellan hur de båda grupperna svarat utan de upplever det som 
tillfredställande (p-värden: 0,065; 0,147).  

Vidare handlade ett påstående om stöd vid personliga problem och även här är p-värdet för 
högt(0,340) en signifikant skillnad kan diskuteras mellan dag och nattarbetare. Både dag- och 
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nattarbetare har spridit svaren i detta påstående men majoriteten har antingen ingen 
uppfattning eller är positiva till påståendet.  

Två påståenden där en signifikant skillnad existerar är: arbetstiderna är bra (p-värde 0,002) 
och arbetsstationerna är bra utformade (p-värde 0,044). Nattarbetarna är inte lika nöjda över 
arbetstiderna som dagarbetarna, 45% av de som arbetar natt är missnöjd medan 88,9% av 
dagarbetarna är nöjda med sina arbetstider. Gällande arbetsstationernas utformning så är även 
här dagarbetare mer nöjda än vad nattarbetarna är(se diagram nedan). 

1 Instämmer 
helt

2 3 Vet ej 4 5 Instämmer 
inte alls

4.  ....mina arbetstider är bra

0

10

20

30

40

50

60

P
e
rc

e
n

t

2. Vilken tid på 
dygnet arbetar du 

mest
Dag (06-18)
Natt (18-06)

1 Instämmer 
helt

2 3 Vet ej 4 5 Instämmer 
inte alls

4.  ....arbetsstationerna är bra utformade

0

10

20

30

40

50

P
e

rc
e

n
t

2. Vilken tid på 
dygnet arbetar du 

mest
Dag (06-18)
Natt (18-06)

 

Figur 12. Arbetsmiljö 

4.3.7 Medarbetare 
Både dag- och nattarbetarna trivs med sina arbetskamrater. 93,1%  av samtliga respondenter 
har svarat så och resterande 6,9% har ingen åsikt i frågan. Kasinochefen har också den 
uppfattningen att det är en god kamratanda i hela organisationen. Däremot är påståendet om 
det finns konflikter mellan arbetskamrater något både dag- och nattarbetare ändå ibland 
upplever. 



Resultat och Analys 

 

 

50 

 

4.3.8 Arbetsledningen 
De anställda uppfattar arbetsledningen olika där nästan alla (77,7%) som arbetar dag upplever 
att ledningen lyssnar på dem och resterande (22,3%) har ingen åsikt. Av de som arbetar natt 
upplever 34,2%  att arbetsledningen inte lyssnar på dem medan 41,5%  tycker så. Denna 
skillnad har ett p-värde på 0,001 och är då signifikant. Både dagtid- och nattarbetare tycker 
det är viktigt att ledningen har tid och lyssnar på dem. Dagarbetarna är nöjda med kontakten 
de har till sin arbetsledning (88,8%), men bland de som arbetar natt är spridningen större, där 
upplever 41,5%  att de har god kontakt med ledningen medan 31,7% inte upplever det så. 
Denna skillnad är signifikant (p-värde 0,009). De anställda finner även att god kontakt till 
arbetsledningen är viktig för trivseln.  
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Figur 13. Arbetsledningen 



Resultat och Analys 

 

 

51 

 

4.3.9 Lön 
De som arbetar dag finner sin lön mer acceptabel än de som arbetar natt detta  är en 
signifikant skillnad då vi fått ett p-värde på 0,035. 83,3% av dagarbetarna upplever lönen 
acceptabel medan 16,7% finner den för låg. Bland nattarbetarna upplever 41,4% att lönen är 
acceptabel medan 56,1% tycker att den är för låg. Många anställda tycker också att deras 
kunskap och yrkeserfarenhet borde generera en högre lön, 50% av de som arbetar dag och 
70,7% av nattarbetarna tycker så. Dock är 38,9% av de som arbetar dag och 7,3% av de som 
arbetar natt nöjd med sin lön utifrån deras yrkeserfarenhet och kunskap. Även denna skillnad 
är signifikant(p-värde 0,045).  
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Figur 14. Lön 

Hur lönen ska sättas finns ingen signifikant skillnad(p-värde 0,146) mellan de anställda utan 
de tycker det är viktigt med individuell lönesättning. Vår intervjuperson berättade att de 
använder sig av just sådan lönesättning och att den baseras framförallt på deras kunskapsnivå. 



Resultat och Analys 

 

 

52 

 

4.3.10 Sammanfattning av motivations och trivselfaktorerna 
Både dag och nattarbetare har samma uppfattning om vilka motivations- och hygienfaktorer 
som är viktiga för dem. Båda grupperna finner alla dessa faktorer som viktiga, och någon 
signifikant skillnad mellan dag- och nattarbetare existerar inte(del 5 i enkäten).  

Däremot är det en signifikant skillnad mellan dagtids- och nattetidsarbetare på 10 av 20 
påståenden om hur de idag upplever olika motivations- och hygienfaktorer i sitt arbete. Av de 
fem motivationsfaktorer som behandlas är det i faktorerna erkännande och ansvar som det 
finns en signifikant skillnad mellan hur dagtid respektive nattetid upplever sin situation.  

Prestation är en av sex motivationsfaktorer som Herzberg (1987) nämner som viktig för att få 
en högre presterande och motiverande arbetare. De anställda är nöjda med sin utbildningsnivå 
och upplever att de har den utbildning som krävs för att utföra ett bra arbete. Både dagtids- 
och nattarbetare tycker det är viktigt att hela tiden få nya vidareutbildningar och enligt 
kasinots chef är det något som de får. Dagarbetare upplever att de får beröm, medan flera 
nattarbetare inte upplever det på det viset. Det är även skillnad angående att om de får veta att 
deras arbete är värdefullt, där dag upplever det så och natt inte upplever det så, ungefär 40 % 
av nattarbetarna håller inte med. Båda dessa påståenden anses som viktiga hos alla anställda. 
Enligt Katzenbach (2003) är det som sagt en viktig aspekt att ge anställda erkännande för det 
arbete de utför, så att de känner en inre motivation till arbetet. 

Både natt och dag finner sina arbetsuppgifter som varierande, medan kasinochefen menar att 
det har gått från att ha varierande arbetsuppgifter till fokusering på endast en uppgift. Att ha 
en arbetsdesign med varierande arbetsuppgifter är något som påverkar motivationen och 
prestationen gällande sina arbetssysslor (Hackman et.al 1975). 

Dagarbetare tycker de får ta eget ansvar och en majoritet av nattarbetarna tycker likadant, 
dock finns en signifikant skillnad där ungefär 20 % inte har någon uppfattning om påståendet. 
Båda grupperna tycker det är viktigt att vara delaktiga i företagets beslut och dagarbetare 
upplever att deras möjligheter till detta är goda, medan nattarbetare inte upplever det så. Även 
detta påpekar Hackman et.al (1975) påverkar de anställdas motivation negativt om de inte 
upplever att de får ta eget ansvar och känner delaktighet. 

Av de fyra faktorer som påverkar de anställdas trivsel(enligt Herzberg kallas de för 
hygienfaktorer), är det en signifikant skillnad mellan de båda grupperna på påståenden inom 
faktorerna arbetsmiljö, arbetsledningen och lön.  

Raster och pausutrymmen är överlag bra anser både natt och dagarbetare, dock berättar 
kasinots chef att deras pausutrymmen är relativt små och att det är något som skulle behöva 
förbättras.  Dagarbetarna är mer nöjda med sina arbetstider och arbetsstationer än vad natt är 
och skillnaderna mellan grupperna är signifikant. Anställda trivs överlag med sina 
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arbetskamrater men upplever ändå att det förekommer vissa konflikter mellan anställda. För 
att skapa god trivsel på arbetet är det viktigt att anställda trivs med sina arbetskamrater och att 
de har en tillfredställande arbetssituation Herzberg (1987).  

Kontakten med arbetsledningen skiljer sig åt mellan dag och nattarbetare där över 70 % av de 
som arbetar dagtid upplever att ledningen lyssnar och 30 % har ingen någon uppfattning. Det 
kan jämföras med att 41 % av de som arbetar natt upplever att ledningen lyssnar, men 34% är 
av motsatt åsikt.  Skillnaden är signifikant. Vidare anser 89 % av dagarbetarna att de har god 
kontakt till ledningen, vilket kan jämföras med nattarbetarna där 41% upplever en god kontakt 
till ledningen och drygt 31% upplever motsatsen. Båda dessa påståenden är viktiga för de 
anställda för att känna en god trivsel. 

 Skillnaden mellan dagtid och nattarbetarna gällande hur de upplever sin lön är signifikant. 
83% av dagtid tycker lönen är acceptabel medan 56% av nattarbetarna upplever den som för 
låg.  
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4.4  Ledarskap 
Teorin av Bass om transformativt och transaktionellt ledarskap säger att en ledare främst ska 
besitta egenskaper från den transformative ledaren, men att vissa inslag från den 
transaktionelle ledaren är ett bra komplement för att lyckas få personalen mer motiverade och 
högpresterande (Bass 1985). De påståenden gällande vad de anställda tycker är viktigt 
gällande ledarskapsegenskaperna om transformativt och transaktionellt fick vi ingen 
signifikant skillnad mellan de som arbetar dag eller natt. Nedan ligger fokus på vilka 
egenskaper som de anställda upplever existera idag.  

4.4.1 Transformativt ledarskap 
På det stora hela uppfattar både natt- och dagarbetare att den transformative ledaren existerar, 
det totala medelvärdet ligger mellan 1,83 och 2,28 (där ett står för att de instämmer helt och 
fem instämmer inte alls) och medianen är 2 för samtliga av dessa påståenden. Då inte något 
påstående har signifikant skillnad (inget p-värde under 0,05) går skillnader mellan grupperna 
inte att diskutera med någon statistisk säkerhet. Utifrån dem värden vi fått kan vi dock se att 
de som arbetar dag är mer överens över hur de svarat (de har en lägre standardavvikelse på 
alla påståenden utom det första) än vad nattarbetare är.    
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Figur 15. Transformativt ledarskap 
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4.4.2 Transaktionellt ledarskap 

De påståenden som behandlar egenskaper hos den transaktionelle ledaren finns det en större 
variation mellan hur de båda grupperna svarat. Gällande påståenden om den passive 
”Mangement by exception” ledaren finns inga skillnader som är signifikanta, båda grupperna 
upplever att denna inte existerar. De som arbetar dag har medelvärden kring fyra (3,94 och 
4,06) vilket kan jämföras med nattarbetarnas som är runt tre (3,02 och 3,22)  

Den aktive ”Management by exception” ledaren som sätter tydliga riktlinjer, finns ingen 
signifikant skillnad mellan grupperna, båda grupperna instämmer till största del till 
påståendet. Medelvärdet för respektive dag och natt är 2,18 samt 2,68 och det ger en median 
för bägge grupperna på 2. Det andra påståendet om den aktive ledaren(aktivt letar problem för 
att lösa de på ett tidigt stadium) är p-värdet 0,001 och de skillnader som syns kan sannolikt 
existera. Av de som arbetar dag uppfattar 70,6% att det påståendet stämmer. Av nattarbetarna 
har 41,5% ingen uppfattning gällande påståendet. Medelvärdet speglar procentfördelningen, 
dagarbetarna har ett medelvärde på 2,24 och nattarbetarna 3,15.  

Ledaregenskapen ”Contigent reward” och påståendet att ledaren värdesätter och belönar min 
prestation finns en signifikant skillnad.  Bland de som arbetar dag instämmer 82,4% till 
påståendet och 11,8% har ingen uppfattning. Bland nattarbetarna är spridningen större, där 
instämmer 46,3%, 26,8% har ingen uppfattning och 26,9% instämmer inte. Medelvärdet visar 
att dagarbetarna har 1,88 och nattarbetarna 2,73. Påståendet om att ledaren klargör vad de ska 
göra och hur de blir belönade om det uppnår målet har ingen statistisk signifikans. 
Dagarbetare har dock ett medelvärde på 2,59 vilket kan jämföras mot nattarbetarnas 
medelvärde på 3,34.   
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Figur 16. Transaktionellt ledarskap 
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4.4.3 Laissez‐ Faire ledarskap 
Dessa påståenden har ingen statistisk signifikans mellan de två grupperna, och de är relativt 
överens om hur de uppfattar dessa egenskaper, och de skillnader som finns kan bero då på 
slumpfel och inget vi kan uttala oss om. För att ändå nämna lite siffror instämmer 
dagarbetarna, enligt medianen, inte alls på något av påståendena (medianen är fem på 
samtliga) och medelvärdena för påståendena ligger mellan 4,24 till 4,59. Nattarbetarnas 
median har en fyra på samtliga påståenden och medelvärdena ligger mellan 3,80 till 4,08.  
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Figur 17. Laissez-faire ledarskap 

4.4.4 Sammanfattning av ledaregenskaperna 
Två delar i enkäten behandlar ledarskapsegenskaper, del 7 behandlar påståenden om hur 
viktiga vissa egenskaper är för de anställda med egenskaper från den transformative ledaren 
samt den transaktionelle ledaren. I del 6 behandlar vi påståenden om hur anställda idag 
upplever ledarskapet på Casino Cosmopol, där förutom transformativt och transaktionellt 
ledarskap även tar upp egenskaper om laissez-faire ledarskap.  

Påståenden i del 7 i behandlar alla fem egenskaper av den transformative ledaren som enligt 
Bass (1985), Bass och Avolio (2002 s. 6) och Lowe et. al (1996) är de mest effektiva 
egenskaperna för att höja motivationen och prestationen hos sina anställda. Alla påståenden 
om denna ledarstil upplevs också som viktiga av alla anställda på kasinot. Vidare behandlas 
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egenskaper från den aktive ”management by exception” ledaren och egenskaper från 
”contigent reward” ledaren. Dessa egenskaper är inte lika effektiva som de från den 
transformative ledarstilen, men de är tillfredställande så länge inte ledaren tappat kontrollen 
på hur de anställda blir belönade beroende på vad de gjort (Bass och Avolio 2002 s. 6). Av 
alla anställda ansågs även dessa egenskaper som viktiga.  

Överlag upplever alla anställda att påståenden gällande den transformative ledaren existerar 
(del 6 i enkäten) då alla medelvärden för dessa är 2,28 eller lägre. Av den transaktionelle 
ledaren upplever de anställda att egenskaper från den Passive ”management by exception” 
inte existerar då de medelvärdena är 3,29 och 3,47. Egenskaper från den aktive ”management 
by exception” har medelvärden som lutar åt att dessa finns men de ligger relativt nära tre, 
vilket kan innebära att många inte heller har någon uppfattning. Ledaren som är ”contingent 
reward” finns det en signifikant skillnad (p-värde 0,040) mellan nattetid och dagtidsarbetare 
gällande hur de upplever att ledarskapet värdesätter och belönar deras prestation, där dag är 
nöjda då de har ett medelvärde på 1,88 medan de som arbetar natt inte har någon uppfattning 
då deras medelvärde är 2,73. 
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5 Diskussion och Slutsats I vilket vi diskuterar vår analys och besvarar vår frågeställning som vi 
har i detta arbete. 

5.1 Det vi kom fram till 
Innan vi presenterar detta sista kapitel tänkte vi åter nämna vårt syfte  och vilka 
frågeställningar vi velat besvara. 

Vårt syfte har varit: 

Att först beskriva denna nya verksamhet. Vi vill även få en bild av hur de anställda upplever 
sin arbetssituation i dagsläget och se om den är och/eller upplevs annorlunda beroende på 
om de anställda arbetar dagtid eller nattetid, samt jämföra det mot vad de finner är viktigt för 
god trivsel och arbetsmotivation. Syftet är också att se hur de anställda idag uppfattar 
ledarskapet på Casino Cosmopol. Utifrån detta syfte har vi formulerat vår frågeställning: 

Kan vi se skillnader mellan de som arbetar natt respektive dag på… 

…Hur de anställda på Casino Cosmopol upplever sin arbetssituation utifrån 
motivation och trivsel?  

…Vilka egenskaper de anställda upplever att ledarskapet på Casino Cosmopol 
besitter?    

Vi valde att göra vår studie på Casino Cosmopol främst för att den typen av verksamhet inte 
funnits så länge i Sverige och vi tycker det är spännande då detta område bland annat 
innefattar nya arbetsroller som tidigare inte funnits i Sverige. Då Casino Cosmopol bedriver 
sin verksamhet på obekväma arbetstider trodde vi att skillnader mellan anställda som arbetar 
dag respektive natt kunde förekomma när det gäller motivation och trivsel, då tidigare studier 
visat på att skiftarbetare visat sig vara mer missnöjd med deras arbetssituation än de som 
enbart arbetar dag (Dunham 1977). Även familjelivet påverkas av skiftarbete och främst 
familjer med barn(Shen och Dicker 2008), vilket kan resultera i att skiftarbetares motivation 
och trivsel påverkas negativt.   
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När vi ser på vår analys där vi jämfört hur anställda som arbetar dag respektive natt upplever 
sin situation är skillnaderna överlag inte så stora som vi trodde innan vi genomförde studien. 
Det fanns trots allt några skillnader som vi tänkte diskutera samt uttalanden från vår 
intervjuperson. 

Utifrån enkäten kan vi se att de som arbetar dagtid trivs väl på kasinot och att de borde ha en 
hög arbetsmotivation. Detta baserar vi på att de har svarat väldigt positivt på de påståenden 
som vi undersöker med enkäten. Vad kan detta bero på? Vi tror att den största förklaringen till 
att de trivs lite bättre och har en högre arbetsmotivation än nattarbetarna är att de antingen 
sitter i ledningen eller som framgår av vår analys anser sig ha god kontakt med ledningen. 
Utifrån dessa antaganden anser vi att de har större möjlighet att påverka sin arbetssituation, 
samt att de då känner till bakgrunden till olika beslut som fattas och lättare accepterar dem. En 
studie gjord av Lord och Farrington (2006) visade att äldre medarbetare var mer nöjd med hur 
de bland annat kunde styra sitt arbete, ha eget ansvar, känna ett fullbordande över deras 
arbetsuppgifter samt ha varierande arbetsuppgifter. Då de som arbetar dag har en högre 
medelålder kan detta också, enligt oss, vara en bidragande faktor till att de är mer nöjda med 
sin arbetssituation. 

När vi studerar hur nattarbetarna upplever trivseln på kasinot samt hur deras arbetsmotivation 
ser ut märker vi att de överlag trivs och är motiverade till sitt arbete, men att det finns vissa 
områden som Casino Cosmopol i Sundsvall kan förbättra för att höja trivseln och 
motivationen ännu mer. 

Av de faktorer som enligt Herzberg påverkar motivationen är det två faktorer som har visat 
signifikant skillnad mellan dag- respektive nattarbetarna. Faktorn erkännande som behandlar 
påståendet att anställda på kasinot känner att deras arbete är värdefullt samt att de får beröm 
är något som nattarbetarna upplever en brist på. Detta är något som Herzberg (1987), 
Hackman et al. (1975) och Katzenbach (2003) påpekar är viktigt för att de ska få en mer 
långsiktig arbetsmotivation, så vi anser att detta är något som ledningen på Casino Cosmopol 
bör se över. Orsaken till detta anser vi beror på en brist på kommunikation mellan ledningen 
och de anställda.  Kasinochefen berättar att de under en tid har arbetat med att de anställda ska 
känna stolthet för sitt arbete. Hon nämner även att det krävs både stresstålighet, 
fingerfärdighet och god huvudräkningsförmåga för att få arbete på avdelningen spel och att 
dessa kunskaper är avgörande för att kunder ska uppfatta tjänsten som god och med bra 
kvalité. Då kasinochefen beskriver hur viktiga dessa medarbetare är och att de ska känna 
stolthet i sitt arbete borde hon först förmedla detta på ett bättre sätt än vad det görs på idag. 
Katzenbach (2003) påpekar även vikten av att inbringa stolthet i arbetet för att öka 
motivationen hos de anställda.  

För att känna den här stoltheten anser vi att man bör förmedla att deras arbete är värdefullt 
och ge anställda beröm som i sin tur resulterar i högre arbetsmotivation. Detta styrker även 
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Hackman et al. (1975) med att det är viktigt att man ger feedback direkt i anslutning vid 
utförandet av arbetsuppgiften. Vi anser att ett sätt för att lyckas med detta kan Casino 
Cosmopol utarbeta en handlingsplan där de utbildar de som har personalansvar under 
nattskiften så att de applicerar direkt feedback, så att anställda får höra när de löser sina 
uppgifter bra och när det är något de kan göra bättre. Detta anser vi skulle öka 
arbetsmotivationen genom att man känner att man har ett mer värdefullt arbete och att de får 
mer beröm.  Vi tror att en del av bristen ligger i att det ledningen vill förmedla till de anställda 
inte riktigt kommer fram i dagsläget. Detta finner vi bevis på då en respondent skriver: ”Mer 
feedback skulle behövas, åt båda hållen”.   

Nattarbetarna känner en brist på möjligheten att ta eget ansvar samt påverka beslutsfattandet. 
Enligt oss kan det finnas en logisk förklaring till detta, vi tror till exempel att de hårda regler 
som styr verksamheten hindrar självständig problemlösning. Vi anser dock att man bör 
fundera på att arbeta mer med att dela ut ansvar till de anställda så som studier som Herzberg 
(1987), Hackman et al.(1975) också visar är viktigt för arbetsmotivationen. Kasinot bör 
försöka att våga dela ut mer ansvar till sina anställda framförallt de som arbetar natt. Vi vill 
också poängtera att vi förstår att inte alla anställda vill ta mer ansvar så kasinot bör hitta dem 
som vill ta mer ansvar. Hackman et.al (1975) påpekar att alla människor inte drivs av att 
utveckla sig och risken att driva på fel personer kan leda till att deras motivation sjunker. 
Genom att till exempel öppna fler feedback kanaler kan ledningen få reda på hur de anställda 
vill arbeta. 

Nattarbetarna känner inte att de är delaktiga i de beslut som fattas på Casino Cosmopol. En 
förklaring kan vara att de flesta stora beslut som fattas tas under dagtid då ledningen är på 
plats. Men vi anser att det kan vara bra att på något sätt ge de anställda möjligheten att tycka 
till om stora beslut, och den idélåda som finns idag verkar inte fungera vidare bra eftersom att 
de som arbetar natt inte känner att de får vara delaktiga.  

Det som enligt oss är mer allvarligt är att nattarbetarna inte upplever att ledningen lyssnar på 
dem, detta kan också vara en förklaring till att de inte känner att de är delaktiga i företagets 
beslut. Att inte ledningen lyssnar på dem resulterar i mindre trivsel enligt Herzberg (1987). 
Om den anställde känner viss vantrivsel på arbetet behöver det enligt Herzberg (1987) inte 
innebära att denne är omotiverad, men det kan enligt oss resultera i att individen försöker att 
byta arbete. Det skulle kunna resultera i att kasinot tappar högpresterande anställda. 
Ledningen på Casino Cosmopol bör enligt oss verkligen fundera på varför deras anställda som 
arbetar natt inte anser att ledningen lyssnar på dem. En lösning som vi ser är att ledningen bör 
testa och behandla de olika åsikter som anställda framför och inte förkasta dessa. Ledningen 
och cheferna bör kanske också försöka att med jämna mellanrum vara ute i verksamheten 
under nattskiften. 
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När det gäller trivseln på arbetsplatsen är det viktigt enligt Hertzberg (1987) att ha goda 
pausutrymmen. När det gäller deras personalutrymmen som de har på kasinot så upplever de 
anställda att deras pausutrymmen är goda. Däremot anser kasinochefen att deras 
personalutrymmen börjar bli alldeles för små för antalet anställda som de nu har. Detta ser vi 
som något väldigt positivt att kasinochefen har reflekterat över detta problem innan deras 
anställda börjar bli missnöjda. Det är enligt oss viktigt att de redan nu verkligen tar tag i detta 
problem då det annars kan resultera i vantrivsel och missnöje. 

Av de som arbetar nattetid är majoriteten inte nöjd med sin lön. Vi tror att en orsak till detta är 
att de inte är nöjda med sina arbetstider och därför anser dem att de offrar mycket av sitt 
sociala liv när de arbetar dessa obekväma arbetstider. Och detta bör enligt dem generera en 
högre lön. Vårt antagande skulle kunna förklaras med Shen och Dickers (2008) resultat att 
familjelivet påverkas av skiftgång och att klaga på lönen kan vara ett sätt att försöka 
kompensera problem från hemmet. En annan förklaring till varför de klagar just på lönen kan 
vara att det är något som de själva tycker är motiverande. En studie gjord av Asad och Dainty 
(2005) kom fram till att lågutbildade personer eftertraktar mer yttre belöningar i form av 
högre lön än vad personer med högre utbildning som hellre eftersträvar inre belöningar. Då de 
flesta som arbetar natt har en gymnasieutbildning som högsta utbildning kan deras studie även 
tänkas stämma in här. 

Vi anser att lönen är en viktig faktor för trivsel som även Herzberg (1987) menar, men att det 
är viktigare att skapa en god arbetsmiljö och bra schema för att få de som arbetar natt att 
känna mer trivsel på Casino Cosmopol, särkilt då studier visar att skiftgång påverkar 
familjelivet. Då majoriteten inte valt att arbeta på Casino Cosmopol på grund av inkomsten, 
utan värdesätter att hellre trivas på arbetet så anser vi att det är viktigt att fokusera på 
schemaläggning och arbetsmiljö snarare än att bara höja lönen.   

Utifrån vår studie kan vi se att 70% av de som arbetar dag och 50% av de som arbetar nattetid 
inte tror att de kommer att arbeta längre än fyra år på Casino Cosmopol i Sundsvall. Detta är 
något som vi tycker är intressant och som kunde utforskas mera. Vad är orsaken att så många 
inte tror att de är kvar? Vi tror att en orsak till att många av de som arbetar nattetid tror sig 
slutat är att de vill skaffa barn, (då endast 22% av dessa i dagsläget har barn) och ser då ingen 
framtid att arbeta skift. Kasinot bör enligt oss fundera över varför så många anställda inte ser 
en längre framtid hos dem.   

Påståenden om ledarskapet ansågs både de transaktionella och transformativa 
ledaregenskaperna som viktiga och det var ingen signifikant skillnad mellan de båda 
grupperna. En förklaring till att alla dessa påståenden ansågs som viktiga kan vara den relativt 
låga medelåldern hos de anställda, då denna åldersgrupp kan finna det viktigt med yttre 
belöningar för deras motivation såsom Asad och Dainty (2005) kom fram till. Så även om 
Herzberg (1987) och Katzenbach (2003) anser att yttre belöningar är mer kortsiktigt för 
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motivationen är det något som anställda på kasinot värdesätter. Det som vi har sett utifrån 
frågorna om hur de upplever ledarskapet är till största del att de har en transformativ 
ledarskapsstil på kasinot där det inte finns någon signifikant skillnad mellan dag- och 
nattarbetare utan båda grupperna finner att dessa existerar.   

Gällande den transaktionelle ledaren fanns det signifikant skillnad på hur anställda upplever 
att ledaren värdesätter och belönar deras prestation, där dagarbetare är nöjd och nattarbetarna 
inte direkt har någon uppfattning. Detta bör kasinots ledning fundera över om de är meningen 
att komplettera detta med den transformative ledaren, då det dagsläget inte uppfattas av 
nattarbetarna. I övrigt är de anställda överens om vilka egenskaper från den transaktionelle 
ledaren som verkar finnas på kasinot. Vi ser att alla egenskaper som Bass (1985) menar att 
den transformativa ledaren kan besitta, verkar existera medans egenskaper från den 
transaktionelle ledaren inte upplevs lika närvarande. De egenskaper från den så kallade 
laissez- faire ledaren är båda grupperna överens om att de inte existerar.  

Denna kombination är den som förespråkas leda till ett effektivt ledarskap och en högre 
motiverad och presterande personal (Bass och Avolio 2002 s. 5-8). Detta anser vi stämmer 
överens med vad kasinochefen förespråkar att deras ledarskapsstil ska vara med att de ska 
vara uppmuntrande, tillåta anställda att växa. Kasinochefen menar att deras ledare ska vara 
coacher och besitta variation, vilket även Bass (1985) anser är en viktig del inom den 
transformativa ledarstilen. Vi tolkar kasinochefen utifrån det hon sagt att hon vill att deras 
ledare ska ha flera egenskaper, och vi anser detta är ett bra sätt leda verksamheten. Vi kan se 
ett visst problem att det är väldigt många olika regler som styr och att detta kan resultera i ett 
hinder att arbeta som coach och även hindra den transformative ledaren att agera som den vill.   

5.2 Våra slutsatser 
Studien har visat att det finns tendenser till skillnader mellan hur dag- respektive nattarbetare 
upplever sin arbetssituation. Av motivationsfaktorerna har vi en signifikant skillnad mellan 
dag- och nattarbetare på faktorn erkännande och ansvar där det är dagarbetarna som är mer 
nöjda i dagsläget än vad nattarbetarna är. Även bland trivselfaktorerna existerade skillnader 
mellan de båda grupperna, inom faktorerna lön, arbetsmiljö och arbetsledningen var även här 
dagarbetare mer positiva än de som arbetar natt.  

Ledarskapet tenderar upplevas lika av både dag- respektive nattarbetarna, där enda skillnaden 
som är signifikant är ett påstående gällande den transaktionelle ledaren där de som arbetar dag 
upplever att deras chef värdesätter och belönar deras prestation, medans nattarbetare inte har 
någon uppfattning om det. Annars är de anställda överens om att alla egenskaper från den 
transformative ledaren existerar, medan de egenskaper som den transaktionelle ledaren 
besitter, förekommer i mindre utsträckning och egenskaper från laissez-faire ledaren existerar 
inte alls. 
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5.3 Kritik på vår studie 
Den kritik som vi kan diskutera är främst att den mängd respondenter som vi fått gärna hade 
fått vara större. Detta främst för att vi skulle ha fått högre sannolikhetsvärden i våra chi-två 
test som i sin tur kunde styrka våra resultat ännu mer. Även vårt urval av påståendena kring 
ledarskapet kan diskuteras då vi enbart har valt ut femton påståenden, vilket kan ha gett oss en 
ofördelaktig bild av de olika ledarskapsstilarna. Men då vårt syfte var att se om några 
ledaregenskaper tenderar existera, ansåg vi att vårt urval var tillräckligt. Vi anser oss kunna se 
och uttala oss om tendenser hur de anställda upplever sin situation och sin arbetsgivare. Vi 
anser att våra resultat har relevans för främst Casino Cosmopol i Sundsvall men de har även 
en viss överförbarhet på de övriga kasinona i Sverige. Detta baserar vi på att de har samma 
verksamhet och att de arbetar på samma sätt.   

5.4 Förslag på framtida forskning 
Då vi inte hittat några tidigare studier gjorda om personalens motivation i kasinoverksamhet 
tycker vi det vore intressant att en liknande studie som innefattar alla Svenskaspel kasinon i 
Sverige kunde genomföras. Både för att se om våra resultat speglar de övriga kasinona samt 
om de tydligare kan se eventuella skillnader. Det skulle också vara intressant med studier som 
fokuserar och fördjupar sig på ett område, till exempel på ledarskapet, för att på det viset mer 
specifikt undersöka vilket ledarskap som existerar och om det är rätt kombination mellan de 
olika stilarna. Vidare vore det intressant att forska kring vad som ligger bakom att många 
anställda inte ser så lång framtid på Casino Cosmopol.    
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Bilaga 1. Enkät 

 

 

1. Bakgrund 

 

 

Kön 

 Kvinna 

 Man 

 
Ålder 

 20-29 år 

 30-39 år 

 40-49 år 

 50-59 år 

 60 år eller mer 

 
Civilstånd 

 Gift/sambo 

 Ensamstående 

 Särbo 

 Annan 

 
Boendeform 

 

1 
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 Villa/radhus 

 Bostadsrätt 

 Hyresrätt 

 Hos mina föräldrar 

 Annan 

 
Har du barn 

 Ja 

 Nej 

 
Vilken är din högsta avslutade utbildning 

 Grundskola 

 Gymnasium 

 Eftergymnasial yrkesutbildning 

 Högskola/universitet 

 Annan 

 
Hur ser du på din framtid om 5 år 

 Jag arbetar kvar på Casino Cosmopol 

 Jag arbetar på ett annat kasino utomlands 

 Jag arbetar med liknande arbetsuppgifter åt en annan arbetsgivare 

 Jag arbetar inom ett annat yrkesområde 
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 Jag studerar 

 Vet ej 

 
   

 

2. Din anställning på casinot 

 

 

Har du personalansvar 

 Ja 

 Nej 

 
Vilken avdelning arbetar du huvudsakligen inom 

 Restaurang 

 Säkerhet 

 Ekonomi 

 Personal 

 Marknad 

 Spel 

 
Baserat på heltid vad är/skulle din månadslön vara före skatt 

 12 000-18 000 kr 
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 18 001-24 000 kr 

 24 001-30 000 kr 

 30 001-36 000 kr 

 36 001- 42 000 kr 

 42 001 kr eller mer 

 
Är din ob-ersättning inkluderad i din månadslön 

 Ja 

 Nej 

 
Vad har du för form av anställning på casinot 

 Tillsvidareanställning (Fastanställning) 

 Tidsbegränsad anställning (Vikariat, säsongsanställning) 

 Anställning vid behov (Timmanställd) 

 
Har du något annat arbete eller studier vid sidan om arbetet på Casino 
Cosmopol 

 Nej 

 Ja, annat arbete 

 Ja, Studier 

 
Hur länge har du arbetat på Casino Cosmopol 

 0-1 år 
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 1-2 år 

 2-3 år 

 3-4 år 

 4 år eller mer 

 
Hur många timmar arbetar du i snitt på en månad på Casino Cosmopol 

 0-40 timmar (Motsvarar ca: 0-25% av en heltidstjänst) 

 41-80 timmar (Motsvarar ca: 25-50% av en heltidstjänst) 

 81-120 timmar Motsvarar ca: 50-75% av en heltidstjänst) 

 121-160 timmar (Motsvarar ca: 75-100% av en heltidstjänst) 

 
Skulle du vilja arbeta mer timmar per månad på Casino Cosmopol än vad du 
gör idag 

 Ja 

 Nej 

 
Vilken tid på dygnet arbetar du mest  

 Dag (06-18) 

 Natt (18-06) 

 
Har du haft medarbetarsamtal under de senaste 12 månaderna 

 Ja 

 Nej 
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Hur länge till tror du att du kommer att arbeta på Casino Cosmopol 

 0-2 år 

 2-4 år 

 4-6 år 

 6 år eller mer 

 Vet ej 

 
Varför arbetar du på Casino Cosmopol (Markera det alternativ som passar bäst in på dig. 
Endast en markering per påstående) 

 1 Instämmer 
helt 2 3 Vet 

ej 4 5 Instämmer inte 
alls 

Jag tycker det är spännande arbetsuppgifter      

Jag får bra utvecklingsmöjligheter      

Jag får myckt tid över till min fritid/familj      

För inkomstens skull      

Svårt att få annat arbete      

Jag tycker om mitt arbete      

Jag tycker att det är viktigare att trivas på arbetet än att ha en 
hög lön      

 
   

 

3. Arbetsrelaterade frågor hur du upplever din situation 

Markera det alternativ som passar bäst in på dig. Endast en markering per påstående. 
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Idag anser jag att.... 

 1 Instämmer 
helt 2 3 Vet 

ej 4 5 Instämmer inte 
alls 

....jag har kunskapen och utbildningen som krävs för mitt 
arbete      

....min lön är acceptabel      

....min kunskap och yrkeserfarenhet borde generera en högre 
lönenivå      

....mina arbetsuppgifter är varierande      

....arbetstakten är för hög för att jag ska kunna uföra mitt 
arbete ordentligt       

....jag får själv ta ansvar för mitt arbete      

....jag har möjlighet att vara delaktig i företagets beslut      

....jag har goda möjligheter att utveckla mig i mitt arbete      

....jag INTE gör mitt bästa därför att jag tycker lönen är för låg      
 

   

 

4. Arbetsrelaterade frågor hur du upplever din situation forts. 

Markera det alternativ som passar bäst in på dig. Endast en markering per påstående. 

  

Idag upplever jag att.... 

 1 Instämmer 
helt 2 3 Vet 

ej 4 5 Instämmer inte 
alls 

....jag ofta får beröm för vad jag gör på Casino cosmopol      
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....jag ofta får veta att mitt arbete som jag utför är värdefullt      

....mina arbetstider är bra      

....vi har bra planerade raster under arbetspasset      

....vårt/våra pausutrymmen är bra      

....arbetsstationerna är bra utformade      

....Casino Cosmopol erbjuder stöd till anställda med personliga 
problem       

....det finns konflikter mellan arbetskamrater      

....jag trivs med mina arbetskamrater      

....arbetsledningen sällan lyssnar på mig      

....jag har goda kontakter med arbetsledningen      

....det finns en stor risk och rädsla att jag ska bli uppsagd      
 

   

 

5. Arbetsrelaterade frågor om vad som är VIKTIGT FÖR DIG 

Markera det alternativ som passar bäst in på dig. Endast en markering per påstående. 

  

JAG TYCKER DET ÄR VIKTIGT ATT.... 

 1 Instämmer helt 2 3 Vet ej 4 5 Instämmer inte alls 

....regelbundet få vidareutbildningar      

....få beröm för mitt arbete      
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....få veta att mitt arbete är värdefullt      

....ha varierande arbetsuppgifter      

....få ta eget ansvar      

....vara delaktig i företagets beslutsprocess      

....ha goda möjligheter att utveckla mig i mitt arbete      

....kunna avancera uppåt i företaget      

....arbetsledningen lyssnar på mig      

....ha god kontakt med arbetsledningen      

....min lön enbart baseras på mina arbetsuppgifter      

....ha individuell lönesättning      
 

   

 

6. Hur upplever du ledarskapet på Casino Cosmopol 

Markera det alternativ som passar bäst in på dig. Endast en markering per påstående. 

  

Min närmsta chef.... 

 1 Instämmer 
helt 2 3 Vet 

ej 4  5 Instämmer inte 
alls 

....uppmuntrar mig att lösa de problem som uppstår i mitt arbete      

....inspererar mig gällande vad som ska utföras      

....uppmuntrar mig att uttrycka mina idéer och åsikter      
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....höjer mitt självförtroende      

....behandlar mig som en individ och inte som en i mängden      

....väntar tills något går snett innan hon/han reagerar      

....reagerar först när problemet funnits länge      

....värdesätter och belönar min prestation      

....klargör vad jag ska göra och hur jag blir belönad om jag 
uppnår målet      

....sätter tydliga riktlinjer i arbetet      

....letar aktivt problem inom organisationen så att de kan lösas 
på ett tidigt stadium      

....agerar helst inte alls i problemsituationer      

....undviker att fatta beslut      

....lyssnar inte på mina åsikter      

....undviker att svara på mina frågor      
 

   

 

7. Hur skulle DU VILJA att ledarskapet var på Casino Cosmopol 

Markera det alternativ som passar bäst in på dig. Endast en markering per påstående. 

  

JAG TYCKER ATT DET ÄR VIKTIGT ATT MIN NÄRMSTA CHEF SKA.... 

 1 Instämmer 
helt 2 3 Vet 

ej 4 5 Instämmer inte 
alls 

....stötta/hjälpa mig att lösa problem som uppstår i mitt arbete      
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....insperera mig gällande vad som måste utföras       

....uppmuntra mig att uttrycka mina idéer och åsikter      

....höja mitt självförtroende genom att stötta/uppmuntra mig i 
mitt arbete      

....behandla mig som en individ och inte som en i mängden      

....värdesätta och belöna min prestation      

....klargöra vad jag ska göra och hur jag blir belönad om jag 
uppnår målet      

....sätta tydliga riktlinjer i hur arbetet ska utföras       

....aktivt leta problem inom organisationen så att de kan lösas 
på ett tidigt stadium      

 
   

 

8. Övriga tankar om din situation på Casino Cosmopol 

Det du tycker är bra, eller det som du skulle vilja förbättra samt övriga tankar och 
åsikter. 
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Företagsbeskrivning 

 
• Hur ser organisationen ut? (Struktur, Beslutsvägar, Ansvar) 

 
• Har organisationen förändrats sedan starten? 

 
• Hur ser utvecklingen ut när det gäller besökare, intäkter och spelutbudet 

 
• Vad krävs det för utbildning för att arbeta på kasinot? 

 
• Vilken skillnad är det i utbildningskrav för de olika avdelningarna? 

 
• Hur arbetar ni med att behålla personalen? 

 
• Hur fungerar rekryteringsprocessen? 

 
• Hur fungerar lönesättningen? 

 
• Hur många nya medarbetare anställer ni ungefär per år? 

 
• Hur fungerar era medarbetarsamtal? 

 
Motivation 
 

• Vad tror du gör att dina anställda vill arbeta på Casino Cosmopol med tanke på de 
obekväma arbetstiderna som råder hos er? 

 
• Hur arbetar ni för att motivera era anställda? 

 
• Vad gör ni för att höja personalens arbetsmotivation? 

 
• Involveras personalen i olika beslutsprocesser? 

 
• Erbjuder ni stöd till anställda vid personliga problem? 

 
• Hur arbetar ni för att skapa trivsel på arbetsplatsen? 

 
• Har ni något system så att personalen kan komma med åsikter/förslag på 

förbättringar? 
 

• Hur gör ni schemaplaneringen? 
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• Hur viktigt tycker du att det är att personalen tar eget ansvar? 
 

Ledarskap 
 

• Hur skulle du beskriva ditt ledarskap? 
 

• Vilka egenskaper vill ni att en ledare ska besitta? 
 

• Hur vill ni att en ledare skall bedriva sitt ledarskap? 
 

• Hur utbildas/rekryteras era ledare/chefer? 
 

• Hur arbetar ni med att utveckla era anställda? 
 

• Har ni belöningssystem? 
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