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Sammanfattning 

Det är viktigt för blivande och befintliga butikschefer att skapa arbetsmotivation hos sin 

personal då medarbetarna är företagets viktigaste resurs. Butikschefer får vara beredda på att 

personalmängden kan variera och det är därför viktigt att kunna motivera såväl få som många 

medarbetare till att arbeta. Denna uppsats syftar till att, utifrån butikschefens perspektiv, 

beskriva hur butikschefen agerar när det gäller att motivera sin personal till att arbeta, i en stor 

butik med många medarbetare respektive en liten butik med få medarbetare. Detta görs för att 

kunna klarlägga de likheter och skillnader som finns i butikschefens agerande med 

medarbetarnas arbetsmotivation beroende på dennes personalmängd. För att få en inblick i 

verkligheten har vi intervjuat två butikschefer, en i en stor butik respektive en i en liten butik 

och jämfört deras tillvägagångssätt i att motivera sin personal till att arbeta. Det finns många 

teorier som förklarar vad människor motiveras av. I denna uppsats behandlas behovsteorier 

såsom Maslows behovshierarki och McClellands behovsteori samt teorier om 

arbetsutformning såsom Herzbergs tvåfaktorsteori och Hackman & Oldhams teori. Efter 

genomförd analys kommer vi fram till att skillnaderna framförallt är möjligheten till förmåner 

och vidareutbildning samt feedback.  

Abstract 

It is important for becoming and practicing store managers to create work motivation with 

his/her staff as the employees are the company’s most important resource. Store managers 

must be prepared that the amount of staff may vary and because of that it’s important to be 

able to motivate many as well as few employees to work. This paper is intended to, using a 

store manager’s perspective, describe how the store manager is acting when it comes to 

motivating their staff to work in a large store with many employees and a small store with few 

employees. This is done in order to clarify the similarities and differences that exist in the 

store managers’ acting the employees’ motivation to work depending on the amount of staff. 

To get an insight into reality, we have interviewed two store managers, one in a large store 

and one in a small store and compared their approaches to motivate their staff to work. There 

are many theories that explain what people are motivated by. This paper evaluates need 

theories such as Maslow's hierarchy of needs and McClelland’s need theory and theories of 

job design such as Herzberg’s two factor theory and Hackman & Oldham’s theory. After 

preformed analysis, we conclude that the differences mainly are the opportunity to benefits 

and further education together with feedback.   
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1  Inledning 

I en butik är butikschefen den person som ska motivera personalen till att arbeta. Då en liten 

butik kan ha färre medarbetare än en stor butik, kan det krävas olika metoder för att skapa 

arbetsmotivation hos personalen. Denna uppsats kommer att utgå från butikschefens 

perspektiv där vi ska jämföra butikschefens agerande, i en stor respektive liten butik, när det 

gäller att motivera sina anställda till att arbeta. 

1.1  Bakgrund och problemställning 

Ledarskap innebär i den grad den högsta ledningen har en klar vision och deras förmåga att 

kommunicera och agera utifrån denna (Mayo, 2000). För att verksamheten ska bli 

framgångsrik krävs medarbetare som är motiverade till att arbeta (Bontis & Serenko, 2007). I 

en butik är butikschefen ansvarig för att motivera personalen till att arbeta. Denne är beroende 

av sina medarbetare för att få en framgångsrik butik. Medarbetarna är i sin tur beroende av 

butikschefen som styr arbetet och får dem på rätt väg. Det finns således ett 

beroendeförhållande mellan parterna (Jönsson & Strannegård, 2009).  

Under de senaste åren har många företag i samhället förändrats fortare än någonsin. Det har 

skett en omvärdering av motivationsfaktorn som nu ses som både nödvändig och lämplig i 

organisationer. Inom ledarskapet är det gällande tillvägagångssättet till motivation fortfarande 

osäkert (Frey & Osterloh, 2002). Men det finns många motivationsteorier som förklarar vad 

som motiverar människor till att arbeta. Maslow (1943) menar att det finns fem 

grundläggande behov hos människan vilket han har skapat i form av en pyramid. Denna teori 

tillhör den mest inflytelserika inom motivationsteorier och har omdiskuterats mycket bland 

forskare inom ämnet. Men modellen har även fått mycket kritik då den anses vara föråldrad 

och mycket förenklad (Miner, 2005). Medan Maslow visar att människan innehar fem 

grundläggande behov menar McClelland (1987) att människan agerar utifrån tre 

grundläggande behov. 

En annan omdiskuterad teoretiker är Herzberg som hävdar att arbetet kan delas upp i hygien- 

och motivationsfaktorer där båda delarna behövs för att arbetet ska bli tillfredsställande och 

motiverande (Herzberg, 1987). En annan teori om arbetsutformning beskriver Hackman & 

Oldham, där de sammanställt fem jobbdimensioner som ska vara uppfyllda för att arbetet ska 

vara motiverande (Hackman et al., 1975). Det är tydligt att det finns många olika teorier för 

vad som påverkar medarbetarnas arbetsmotivation. Det finns både behovsteorier och olika 

arbetsutformningar som kan tillämpas för att motivera personalen till att arbeta (Ramlall, 
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2004). För att få en översikt över de motivationsfaktorer som dessa teoretiker beskriver, se vår 

motivationsmatris, figur 1.1.  

 

Motivation är ett intressant ämne då detta är en förutsättning för att leda en butik. 

Butikschefer behöver kunna motivera sin personal till att arbeta för att få en framgångsrik 

butik med nöjda kunder och engagerade medarbetare (Ramlall, 2004). Motiverade 

medarbetare hjälper företaget att överleva då de blir mer produktiva i sitt arbete och 

butikschefen måste förstå vad som motiverar medarbetarna till att arbeta för att kunna vara 

effektiv i sitt arbete (Lindner, 1998). Simon (2011) menar att en medarbetare som känner 

motivation och personlig mening i sitt arbete kommer att bli en engagerad medarbetare. När 

företag fokuserar på sin personal, gör de en investering i sin viktigaste resurs. Företag kan 

skära ner på sina kostnader i den mån de vill, men det gör ingen skillnad om de samtidigt 

försummar sin personal. Det är just de mest framgångrika företagen som har en unik 

arbetsmiljö där medarbetarna blir motiverade till att prestera sitt bästa. 

Av alla organisatoriska egenskaper är företagets storlek den viktigaste (Kalleberg & Van 

Buren, 1996). Ingen kan hindra ett företag till att växa, men det är viktigt att veta att oavsett 

hur stort eller litet företaget än är, måste struktur finnas för medarbetarna (Sargent, 2001). 

Företagets storlek påverkar belöningar som ges i arbetet då medarbetare i stora företag får fler 

naturliga förmåner och har större chans till befordran, men dessa är mindre självständiga i sitt 

arbete än de som arbetar i ett litet företag (Kalleberg & Van Buren, 1996). I ett litet företag 

kan ledaren känna sig splittrad mellan olika roller men en chefs viktigaste uppgift är att leda, 

motivera och inspirera sina medarbetare (Wihlborg, 2012). Om enskilda personer i ett 

arbetslag tappar motivation och engagemang kan det leda till att gruppen splittras. Ju mindre 

gruppen är, desto mer påtagligt blir detta (Thylefors, 2007). Det som motiverar personalen i 
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små företag är närheten till varandra då det är småskaligt samt att arbetet är decentraliserat 

(Hård af Segerstad, 2000). 

Företagets storlek är organisationens viktigaste egenskap och motivation är en förutsättning 

för att få en framgångsrik butik. Då medarbetare i stora företag får fler förmåner medan de i 

små företag motiveras av den småskalighet och den decentralisering som finns, är det 

intressant att undersöka om det finns fler skillnader mellan stora och små företag när det 

gäller att skapa arbetsmotivation hos medarbetarna. I ett litet arbetslag kan hela gruppen 

påverkas av minskad motivation från en enskild person i större utsträckning än i ett större 

arbetslag. Då butikschefen är den person som ska motivera sin personal till att arbeta är det 

för blivande och befintliga butikschefer därför en viktig del av arbetet att ha kunskap inom. 

Butikschefer får vara beredda på att personalmängden kan variera, det är därför viktigt att 

kunna motivera såväl få som många medarbetare till att arbeta för att kunna få ut maximal 

effektivitet från dem. På grund av detta är det intressant att undersöka om det finns likheter 

och skillnader i hur en butikschef i en stor butik med många medarbetare respektive i en liten 

butik med få medarbetare agerar för att skapa arbetsmotivation hos medarbetarna. 

1.2  Problemformulering 

Hur skiljer sig butikschefens agerande för att skapa arbetsmotivation hos personalen, i en stor 

butik med många medarbetare jämfört med en liten butik med få medarbetare? 

1.3  Syfte 

Utifrån ovanstående problemdiskussion syftar uppsatsen till att, utifrån butikschefens 

perspektiv, beskriva hur butikschefen agerar när det gäller att motivera sin personal till att 

arbeta, i en stor butik med många medarbetare respektive en liten butik med få medarbetare. 

Detta görs för att kunna klarlägga de likheter och skillnader som finns i butikschefens 

agerande med medarbetarnas arbetsmotivation beroende på dennes personalmängd. 

1.4  Centrala begrepp 

Ledarskap – i den grad den högsta ledningen har en klar vision och deras förmåga att 

kommunicera och agera utifrån denna (Mayo, 2000). Ledarskap ses även som en tolkning av 

ett agerande och för att beskriva chefers arbete (Jönsson & Strannegård, 2009). 

Motivation – fokuserar på idén att utveckla och stödja människors ansträngningar för ett 

önskat och målinriktat beteende (Humphreys & Einstein, 2004). Motivation ses även som en 
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intern drivkraft som ska tillfredsställa ett otillfredsställande behov och därmed nå personliga 

och företagssatta mål (Lindner, 1998). 

Ledare – en eller flera personer som väljer, lär, influerar och leder en grupp människor med 

olika förmågor och färdigheter mot ett gemensamt mål (Winston & Patterson, 2006). 

Medarbetare – en person med anställning i ett företag (Adlercreutz & Mulder, 2007). 

Stort företag – enligt Årsredovisningslagen är ett större företag en verksamhet som uppfyller 

minst två av tre uppställda kriterier för de senaste två räkenskapsåren. Medelantalet anställda 

ska uppgå till minst 50 personer, balansomslutning minst 25 miljoner kronor och 

nettoomsättning minst 50 miljoner kronor (ÅRL, 1 kap, 3 §). 

Litet företag – företag som inte uppfyller ovanstående krav för större företag (ÅRL, 1 kap, 3 

§).  
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2  Teoretisk referensram 

Vi kommer i detta kapitel att presentera ett antal teorier som behandlar ämnet motivation. 

Avsnittet inleds med att beskriva motivation hos medarbetare och varför motiverade 

medarbetare är viktigt för företag. Därefter följer en beskrivning av olika behovsteorier och 

slutligen presenteras teorier om arbetsutformning. 

2.1  Motivation hos medarbetare 

Det finns många definitioner på motivation, men det kan förklaras som en inre kraft hos 

individen som driver denne till att uppnå mål. Motiverade medarbetare behövs i företag för att 

hjälpa verksamheten att överleva i en föränderlig värld. Då en medarbetare är motiverad, 

kommer denne att vara mer produktiv i sitt arbete. Därför behöver ledaren känna till vad som 

motiverar de anställda till att arbeta (Lindner, 1998).  

Chefen kommer att få engagerade medarbetare då de känner motivation och personlig mening 

med sitt arbete. Engagerade medarbetare skapas via flera företeelser, såsom medverkan i 

beslutsfattande och möjlighet till utveckling på arbetsplatsen. Men även i den utsträckning 

som medarbetare har möjlighet att få uttrycka sin åsikt och att ledaren lyssnar på detta samt i 

vilken grad som verksamheten är angelägen om medarbetarnas hälsa och välmående (Simon, 

2011).  

Företagets storlek påverkar de olika belöningar som ges i arbetet. Medarbetare som arbetar i 

stora företag får fler naturliga förmåner och har dessutom större möjlighet till befordran. Men 

dessa är vanligtvis mindre självständiga i sitt arbete i jämförelse med de som arbetar i ett litet 

företag (Kalleberg & Van Buren, 1996). I ett litet företag kan ledaren känna sig splittrad 

mellan olika roller men en chefs viktigaste uppgift är att leda, motivera och inspirera sina 

medarbetare (Wihlborg, 2012). Personalen i små företag motiveras av den småskalighet som 

finns då de arbetar nära varandra samt att arbetet är decentraliserat (Hård af Segerstad, 2000).  

Ett företags finansiella resurser kan påverka dennes förutsättningar för att bli framgångsrik 

(Finley, 1984). De viktigaste åtgärder som påverkar företagens resultat är medarbetarnas 

förmåga att utföra arbetsuppgifterna. Genom olika program i form av utbildning och 

utveckling arbetar framgångsrika företag ständigt med att förbättra medarbetarnas utförande 

av arbetsuppgifterna. Då medarbetarna förbättrar sitt utförande av arbetsuppgifterna kommer 

företaget att växa och nå framgång (Bontis & Serenko, 2007). Ofta gör företag en hel del 

personalutveckling bara för att utåt sett visa en god medarbetarsyn i företaget. Dock borde 
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personalutveckling vara värdeskapande för företag och därför ett strategiskt mål för dem 

(Mayo, 2000). 

2.2  Behovsteorier 

Behovsbaserade motivationsteorier bygger på insikten av att motivation utgår från individens 

vilja att uppfylla ett behov. Dessa mänskliga behov är individuella och varierar beroende på 

tid och rum. Behovsteorier försöker att identifiera de interna faktorer som aktiverar ett 

beteende (Ramlall, 2004). 

2.2.1  Maslows behovshierarki  

Abraham Maslow (1943) menar att människor har fem grundläggande behov och att vi blir 

motiverade genom viljan att uppfylla eller bevara dessa. Behoven är relaterade till varandra 

och är uppställda i form av en pyramid. De fem nivåerna kan sedan delas in i två kategorier 

där de grundläggande behoven befinner sig på botten av pyramiden och de högre uppsatta 

behoven i toppen av den. Maslow menar även att dessa behov måste följas i en hierarkisk 

ordning där de grundläggande behoven måste tillfredsställas innan individen kan uppnå nästa 

nivå i behovshierarkin. Nedan följer en beskrivning av Maslows behovshierarki, se även figur 

2.1. 

Det första behovet som måste uppfyllas är det fysiologiska och är därmed startpunkten för 

människans motivation. Faktorer som är av betydelse här är bland annat mat, vatten, luft, 

sömn och värme. Dessa fysiologiska behov är en förutsättning för att människan ska överleva. 

Nästa nivå som behöver tillfredsställas menar Maslow är människans trygghetsbehov. 

Vanligtvis handlar det om säkerhet om kroppen, arbetet, resurser, familjen, hälsan och ens 

egendom. De fysiologiska behoven utgör tillsammans med trygghetsbehoven de 

grundläggande behoven hos människan (Maslow, 1943).  

När de grundläggande behoven är uppfyllda kan människan sträva mot de högre uppsatta 

behoven. Enligt Maslow känner människan ett behov av samhörighet och kärlek. Människan 

kommer här att eftersträva relationer med andra om det finns en avsaknad av vänner och 

familj. Den fjärde nivån som Maslow tar upp handlar om behov av uppskattning vilket de 

flesta människor har ett stort behov av. Detta innefattas av att ge och få respekt av andra. Det 

sista stadiet i Maslows behovshierarki är behovet av självförverkligande. Det handlar om att 

individen ska uppnå sin fulla potential och att utvecklas som person. Vad det är som 

motiverar människor att uppnå sin fulla potential är dock individuellt, exempelvis att bli den 
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perfekta föräldern eller att bli bäst i en speciell sport. Det centrala ligger här i att den 

människan kan vara, den måste hon vara (Maslow, 1943). 

Maslows modell har dock fått mycket kritik då den anses vara förenklad och föråldrad. Även 

om diskussioner angående teorin fortfarande existerar i litteraturen har utvecklingen stått stilla 

efter hans död (Miner, 2005).     

 

2.2.2  McClellands behovsteori 

Medan Maslow menar att människan har fem grundläggande behov menar David McClelland 

att människan agerar utifrån tre behov. McClellands modell har fått starkt stöd av forskning 

och ses idag fortfarande som ett aktivt bidragsgivande för andra teoretiker (Miner, 2005).  

McClellands tre behov är prestation, makt samt tillhörighet. McClelland menar att människan 

antingen har ett av dessa behov eller en kombination av dem som gör att individen blir 

motiverad (McClelland, 1987). Han menar även att en högt stående chef ska ha ett högt behov 

av makt tillsammans med ett lågt behov av tillhörighet (Ramlall, 2004). För att få en 

presentation av dessa behov, se figur 2.2.  

Människor med ett högt behov av prestation gillar att vara i situationer där de får ta personligt 

ansvar och själva hitta lösningar till problem. De vill få konkret feedback på arbetet de utför 

och vill inte att arbetet ska vara för lätt eller för svårt. Personer med högt behov av prestation 

strävar efter att lyckas. Människor med ett högt behov av makt karakteriseras av egenskaper 

som kontrollerande och inflytelserika. Dessa personer måste vinna diskussioner och behålla 

positioner där de kan utöva inflytande. McClelland menar att det finns två typer av makt. Den 

första handlar om att kontrollera och dominera andra och har en relativt negativ ton. Den 

andra typen av makt använder sig av övertygelse och inspiration för att hjälpa andra 
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människor att lyckas. Människor med ett högt behov av tillhörighet vårdar de positiva 

erfarenheterna samtidigt som de oroar sig för de olika brister som kan förekomma i en 

relation. Kvaliteten på dennes relation står här i fokus. Dessa personer kan ha svårt att leda en 

grupp då de helst av allt vill bli omtyckta av alla i sin omgivning. Att fatta svåra beslut utan 

att känna oro över vad andra ska tycka är därmed dessa personers svaga sida (McClelland, 

1987).  

2.3  Arbetsutformning 

Den enskilda arbetsuppgiften kan utformas på ett sätt som skapar arbetsmotivation hos 

medarbetarna. Detta är grunden till teorier om arbetsutformning. Ett tråkigt och ej 

omväxlande arbete minskar medarbetarnas arbetsmotivation medan ett roligt och 

kunskapskrävande arbete ökar arbetsmotivationen (Ramlall, 2004). 

2.3.1  Herzbergs tvåfaktorsteori 

Frederick Herzberg var en av de första teoretikerna att utforska området om arbetsutformning. 

Han konstruerade en modell som beskriver arbetet i termer av hygien- och 

motivationsfaktorer. Båda typerna av faktorer måste finnas i arbetet för att skapa 

arbetstillfredsställelse hos medarbetarna (Herzberg, 1987). 

Herzberg (1987) menar att faktorer som bestämmer jobbtillfredsställelse och icke-

jobbtillfredsställelse är olika och detta innebär att de inte kan vara motsatser till varandra. 

Jobbtillfredsställelse relateras till motivationsfaktorer och icke-jobbtillfredsställelse relateras 

till hygienfaktorer. Herzberg beskriver motivationsfaktorer som relaterade till arbetet internt, 

såsom feedback, ansvar samt arbetet i sin helhet. Hygienfaktorerna är då relaterade till arbetet 

externt, såsom lön, relationen till övriga medarbetare samt företagets regler. Hygienfaktorer 

måste finnas i arbetet för att medarbetarna ska känna jobbtillfredsställelse, men dessa faktorer 

kommer inte att leda till tillräcklig tillfredsställelse då de förekommer i arbetet. Då 

motivationsfaktorer finns representerade i arbetet kommer motivation att förekomma, men är 

faktorerna inte representerade innebär det inte att medarbetarna inte kommer att ha 

jobbtillfredsställelse då hygienfaktorerna skapar detta. Motivationsfaktorerna ökar således 

medarbetarnas arbetsmotivation (Herzberg, 1987). Se figur 2.3 för en överskådlig bild av 

Herzbergs modell.  
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2.3.2  Hackman & Oldhams teori om arbetsutformning 

Richard Hackman & Greg Oldham beskriver i sin teori fem centrala jobbdimensioner som 

behöver utformas i arbetet. Dessa är kunskapsvariation, uppgiftsidentifikation, uppgiftens 

betydelse, oberoende av andra och slutligen feedback. Figur 2.4 visar hur dessa fem centrala 

jobbdimensioner kombineras för att påverka de kritiskt psykologiska tillstånd som är 

avgörande för att bland annat bestämma hur en anställd, internt, kommer att vara motiverad 

till att arbeta mer effektivt (Hackman et al., 1975). Nedan följer en beskrivning av Hackman 

& Oldhams fem jobbdimensioner. 

Kunskapsvariation innebär i vilken grad flera olika kompetenser krävs för ett arbete. Arbetet 

ska inkludera att individen använder sig av ett antal olika kompetenser och talanger då 

Hackman & Oldham menar att denna typ av arbete ses som mer meningsfull än de arbeten 

som endast kräver en eller två typer av kompetenser. Den andra dimensionen är 

uppgiftsidentifikation, vilket innebär graden av att ett arbete kräver ett slutförande med ett 

synligt resultat. Den tredje dimensionen tar upp uppgiftens betydelse och identifieras som i 

vilken grad arbetet har en betydande och märkbar inverkan på andra människors liv 

(Hackman et al., 1975). 

Förutom dessa tre dimensioner finns det ytterligare två dimensioner att ta hänsyn till. Den 

fjärde dimensionen är oberoende av andra som gör att den anställde upplever ökat ansvar i 

sitt arbete. Graden av frihet, självständighet och handlingsfrihet i arbetet mäts här. Den femte 

och sista dimensionen är feedback. Här mäts graden av att den anställde får information om 

effektiviteten av sina ansträngningar angående genomförandet av dennes arbetsuppgifter 

(Hackman et al., 1975). 
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Då dessa fem centrala jobbdimensioner finns i arbetet kommer en anställd att uppleva tre 

kritiskt psykologiska kriterier. Det första kriteriet innebär att den anställde upplever arbetet 

som meningsfullt, vilket denne gör då kunskapsvariation, uppgiftsidentifikation samt 

uppgiftens betydelse förekommer i dennes arbete. Det andra kriteriet som den anställde 

kommer att uppleva är att denne kommer att känna personligt ansvar för slutresultatet av 

arbetet. Detta kommer att förekomma då den anställde får arbeta oberoende av andra 

individer. Den anställde vill känna att dennes bidrag, i positiv bemärkelse, påverkar 

effektiviteten i företaget. Om medarbetaren får feedback på sitt arbete kommer denne att få 

uppleva vetskap om sin egen effektivitet. Detta är det tredje och sista kriteriet som den 

anställde kommer att uppleva då de fem centrala jobbdimensionerna förekommer i arbetet. Då 

dessa tre kriterier är uppfyllda i arbetet kommer den anställde att känna hög intern 

arbetsmotivation, hög tillväxande tillfredsställelse, hög generell tillfredsställelse samt hög 

jobbeffektivitet. Dessa känslor kommer också att leda till att den anställde fortsätter att 

prestera bra i framtiden (Hackman et al., 1975). 
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3  Metod 

Vi kommer i metodavsnittet att klargöra hur vi har gått tillväga när det gäller insamlandet av 

den information som behövs för att vi ska kunna besvara vår problemställning och uppnå vårt 

syfte. Vi kommer att motivera det valda tillvägagångssättet samt kritiskt granska och 

utvärdera den valda metoden. 

3.1  Utveckling av problemställning 

Vi valde att inrikta oss på ämnet ledarskap då det är intressant med tanke på vårt framtida 

yrke som butikschefer. En butikschef är den person som leder verksamheten och ser till att 

företaget får framgång. För att detta ska kunna genomföras krävs det att medarbetarna är 

motiverade till att arbeta och det är således butikschefens ansvar att motivera dem till detta. 

Vid denna insikt väcktes vårt intresse för motivation då medarbetare som har arbetsmotivation 

är företagets viktigaste resurs. Organisationens viktigaste egenskap är företagets storlek och 

motivation är en förutsättning för att få en framgångsrik butik. Då personalmängden kan 

variera beroende på butiksstorlek krävs det att butikschefen kan anpassa sitt ledarskap efter 

detta och få personalen motiverad till att arbeta. En stor butik kan kräva en annorlunda metod 

när det gäller att motivera personalen till att arbeta då det där kan förekomma fler medarbetare 

än i en liten butik. Utifrån detta utvecklades vår problemställning till den nutida 

formuleringen där vi ska undersöka hur butikchefens agerande skiljer sig åt för att skapa 

arbetsmotivation hos personalen. Detta görs utifrån en jämförelse mellan en stor butik med 

många medarbetare respektive en liten butik med få medarbetare.  

Vi är medvetna om att andra faktorer än antalet medarbetare också kan påverka 

medarbetarnas arbetsmotivation. Detta kan innefatta faktorer såsom en butiks med- och 

motgångar samt individers personligheter, attityder och fördomar. Chefen kan ge medarbetare 

ansvar för något för att personen i fråga ska bli motiverad. Men individen kan då uppleva att 

denne får en viss makt och kan då utnyttja sin position för egen vinning. Detta måste ses ur 

medarbetarnas perspektiv för att få korrekt information. Då vi ska undersöka butikschefens 

perspektiv blir detta således inte aktuellt men medvetenheten finns fortfarande hos oss. 

En problemställning kan enligt Jacobsen (2002) analyseras utifrån tre dimensioner som är 

viktigt att göra då det avgör metodvalet vid insamling av empiri. Han skiljer mellan 

klar/oklar, beskrivande/förklarande och huruvida det går att generalisera problemställningen 

eller ej. En klar problemställning innebär att vi har relativt mycket information om ett 

fenomen men saknar en del information. En oklar problemställning innebär att vi har lite 
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förkunskaper om det som ska undersökas. I denna uppsats har vi en oklar problemställning då 

vi har lite förkunskaper om hur en butikchef ska agera för att skapa arbetsmotivation hos sin 

personal genom tidigare kurser i ledarskap. En beskrivande problemställning ska leda till en 

bättre insikt om ett specifikt fenomen medan en förklarande problemställning ska hitta orsaker 

till att ett fenomen uppstod (Jacobsen, 2002). Då vår problemställning ska förklara likheter 

och skillnader mellan butikschefers agerande med personalens arbetsmotivation dras 

slutsatsen att det är en beskrivande problemställning.  

Vi har sammanfattningsvis en oklar och en beskrivande problemställning som enligt Jacobsen 

(2002) innebär att beskriva ett tillstånd som vi inte känner till. Då vi ska undersöka hur 

butikschefen agerar för att skapa arbetsmotivation hos personalen i en stor butik med många 

medarbetare jämfört med en liten butik med få medarbetare, kommer vi att beskriva ett 

tillstånd som vi inte har kunskap om. Att generalisera resultatet innebär att kunna uttala sig 

om ett fenomen i ett större sammanhang från ett mindre stickprov (Jacobsen, 2002). I 

uppsatsen kommer vi inte att kunna uttala oss generellt om resultatet då vi genomför ett fåtal 

intervjuer inom livsmedelsbranschen i Motala. Därmed kommer vi inte att ha tillräckligt med 

information för att uttala oss i ett större sammanhang.  

3.2  Val av undersökningsutformning och metod 

Enligt Jacobsen (2002) finns det två olika undersökningsutformningar, nämligen intensiv som 

går på djupet med problemet och extensiv som ser problemet mer översiktligt. I vår 

undersökning kommer vi att utifrån flera teorier intervjua ett fåtal butikschefer. Då vi har 

många variabler men få enheter i vår undersökning blir den intensiv och går på djupet med 

problemet. För att kunna välja en kvalitativ ansats menar Jacobsen (2002) att 

problemställningen ska vara oklar och ej generaliseras. Då vi har en oklar problemställning 

som ej kan generaliseras är den kvalitativa metoden den mest lämpliga att använda för oss och 

det finns flera olika metoder att välja mellan. En gruppintervju används bäst då 

gruppsynpunkter efterfrågas och då diskussioner önskas mellan flera parter. En annan metod 

är observation som används bäst då personers beteende vill kontrolleras i en kontext snarare 

än genom frågor. En individuell öppen intervju används bäst då relativt få enheter ska 

undersökas och då det finns ett särskilt intresse av den enskildes åsikt och uppfattning 

(Jacobsen, 2002). I denna uppsats kommer vi att genomföra individuella öppna intervjuer där 

vi enskilt intervjuar ett fåtal butikschefer då det är den mest lämpliga metoden att använda för 

oss.  
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Innan intervjuerna äger rum kommer vi även att dela ut ett kort frågeformulär till 

butikscheferna. Frågorna som utgår från Maslows och McClellands behovsteorier kommer att 

vara utformade så att butikscheferna ska ange i vilken grad påståendena stämmer överens eller 

inte. Detta genomförs för att kunna göra en tydligare jämförelse mellan butikerna och för att 

svaren ska bli mer trovärdiga då butikscheferna själva får fylla i formuläret. Då denna uppsats 

endast kommer att behandla butikschefens perspektiv, har vi inte tillgång till medarbetarnas 

åsikter angående deras arbetsmotivation, och vi kan därmed inte uttrycka oss om hur väl 

butikschefernas arbetssätt fungerar. 

3.3  Val av enheter 

Vi har valt att intervjua butikschefer som är föreståndare för en stor respektive liten butik 

inom Ica-koncernen. Intervjun kommer att genomföras med butikschefer då det vanligen är de 

som leder och motiverar de anställda till att arbeta. Då Ica är ett stort och känt företag är det 

intressant att genomföra intervjuerna inom denna livsmedelskoncern. Då vi går på djupet med 

problemet och utgår från flera teorier samt är intresserade av den enskildes åsikt och 

uppfattning, lämpar det sig bäst att undersöka relativt få enheter. Vi valde två butikschefer 

som underlag för våra intervjuer, en i en stor butik och en i en liten butik, då detta kommer att 

visa två ytterligheter av butikschefernas agerande för att skapa arbetsmotivation hos 

personalen. Vi är medvetna om att flera intervjuer skulle ge oss mer datainsamling, men 

samtidigt försvåra analysarbetet då butikernas skillnader ej kan undersökas på djupet utan 

endast översiktligt, vilket gör att viktig information kan förbises. Genom att intervjua två 

butikchefer skapas också en känsla av kontrasterna mellan butikschefernas uppfattningar och 

butiker. Att intervjua två butikschefer, båda inom samma koncern men i olika storlekar på 

butiken innebär att vi ser tydliga likheter och skillnader i deras sätt att motivera sin personal 

till att arbeta. Vårt val av företag gjordes med anledning av att det finns ett antal Ica-butiker i 

Motala, där Ica Maxi Stormarknad är den största och Ica Nära Paletten är en av de minsta. 

Därmed får vi tydliga kontraster då vi jämför butikscheferna med varandra i deras agerande 

att motivera sin personal till att arbeta. Fortsättningsvis kommer vi i denna uppsats att 

benämna Ica Nära Paletten som endast Ica Paletten och Ica Maxi Stormarknad som endast Ica 

Maxi. 

3.4  Kritisering av metodval 

En del kritik kan riktas mot vårt val av metod. Enligt Jacobsen (2002) kan en kvalitativ metod 

påverkas av intervjueffekt och kontexteffekt. En intervjueffekt innebär att vi som intervjuare 

kan medverka till att skapa oriktiga svar genom kroppsspråk och ansiktsuttryck. Vid 
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genomförandet av våra intervjuer kan oriktiga svar ha skapats då butikscheferna kan ha 

påverkats av vårt kroppsspråk eller våra ansiktsuttryck och därmed inte svarat helt korrekt.  

Även kontexteffekt kan skapas, som innebär att situationen och omgivningen kan påverka 

respondenten (Jacobsen, 2002). Vid genomförandet av intervjun i den lilla butiken gjordes 

detta stående på lagret, där såväl telefon som leverans av varor störde vårt samtal och detta 

kan ha påverkat butikschefen. En del medarbetare kunde vid ett fåtal tillfällen höra vårt samtal 

och därmed kan butikschefen ha svarat annorlunda då denne ärligt inte ville uttrycka sin åsikt. 

I den stora butiken genomfördes intervjun i ett konferensrum och där kunde således inte 

omgivningen påverka samtalet. Det finns en risk att båda butikscheferna inte ville uttrycka 

sina åsikter på grund av att inte offentliggöra sin omotiverade personal. Detta kan inte vi 

kontrollera då vi i denna uppsats inte har undersökt medarbetarnas upplevelser angående 

deras arbetsmotivation.  

3.5  Litteraturval 

Vi började vår litteratursökning genom att titta i vår kurslitteratur från ämnet ledarskap. Där 

fann vi flera teorier som behandlade ämnet motivation och var därför relevanta för vårt arbete. 

Vår tanke var att använda de mest kända och grundläggande teorierna inom ämnet, såsom 

Maslows behovshierarki och Herzbergs tvåfaktorsteori. Detta för att se om de äldre teorierna 

fortfarande är relevanta och användbara i praktiken. Vi har medvetet valt att fokusera på att 

använda originalkällorna för att få den ursprungliga teoretikerns beskrivning och inte någon 

annans beskrivning av teorin. Detta medför att vi enklare kan kritisera originalet vid 

genomförande av analysen där vi jämför empirin med teorin. Rienecker & Jörgensen (2008) 

beskriver vilka källor som är mest lämpliga att använda, vilka är de nyaste, har skrivits av 

auktoriteter inom ämnet och utgör grunden för teori och praxis. 

Efter vår sökning, bland de stora namnen inom motivationsteorier såsom Maslow och 

Herzberg, fann vi teoretiker som hade utvecklat tidigare modeller och teorier men även andra 

artiklar som berör ämnet. Efter att vi läst materialet insåg vi att det fanns två typer av 

motivationsteorier som vi kunde använda och beskriva utifrån en butikschefs perspektiv. 

Dessa var behovsteorier samt teorier om arbetsutformning och vi valde att använda dessa som 

grund till den teoretiska referensramen. Alla teorier utgår från människans motivation. Med 

hjälp av McClellands behovsteori kommer vi att se hur butikscheferna placeras in i hans 

modell och därmed se vad deras eventuella skillnader beror på i agerandet med medarbetarnas 

arbetsmotivation. McClellands behovsteori kan komma att ge oss en förståelse för hur 
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butikscheferna agerar i de övriga valda teorierna, vilka är Maslows behovshierarki, Herzbergs 

tvåfaktorsteori samt Hackman & Oldhams teori om arbetsutformning. Till varje teori har vi 

skapat en egen bearbetning av teoretikernas ursprungliga modeller för att läsaren tydligare ska 

förstå vad som beskrivs. Vi är medvetna om att en modell endast är en förenkling av 

verkligheten och att modellen därmed kan ge en orättvis bild av denna. Vi fann även att 

rättviseteorier samt förväntansteorier förekommer bland motivationsteorier men då vårt arbete 

fokuserar på butikschefens perspektiv blir inte dessa relevanta, eftersom dessa teorier 

innefattar medarbetarnas upplevelser. 

3.6  Genomförande av analys och slutsats 

Vid genomförande av en analys med en kvalitativ metod menar Jacobsen (2002) att det är tre 

faser som ska genomgås. Den första fasen är beskrivning, där en grundlig och detaljerad 

beskrivning framkommer av genomförda intervjuer. Den andra fasen är systematisering och 

kategorisering där det insamlade materialet ska systematiseras i olika kategorier. Den tredje 

fasen är kombination där det insamlade materialet ska tolkas och där den information som var 

dold under intervjun framkommer. 

Under våra intervjuer antecknades all information och utifrån denna gjordes en grundlig 

beskrivning av intervjuerna och frågeformulären. Samtidigt i denna text gjordes en 

uppdelning med hänsyn till de valda teorierna och texten placerades därmed i olika teman. 

Utifrån våra två intervjuer delades dessa in i varsin rubrik i empiriavsnittet. Vid kombination 

av empiri och teori tolkade vi materialet utifrån en teori i taget vilket återkommer i rubrikerna 

i analysdelen i uppsatsen. 

Efter att slutsatserna är dragna ska resultaten kontrolleras med hänsyn till dess validitet och 

reliabilitet. Med validitet innebär att det vi avsåg mäta har mätts och är relevant i 

undersökningen samt dess grad av generalisering (Jacobsen, 2002). Vi avsåg att mäta 

skillnaderna mellan två butikschefers agerande med medarbetarnas arbetsmotivation och har 

således gjort detta. Då vi genomförde intervjuer med butikschefer, vilka är de personer som 

leder butiken och ansvarar för personalen, borde dessa personer ha bäst insikt i hur 

arbetsmotivation skapas hos medarbetarna. Vi anser därmed att vi har använt de rätta källorna 

som underlag i detta arbete. Detta arbete har låg grad av generalisering då endast två 

butikschefer har intervjuats inom livsmedelsbranschen i Motala. Reliabilitet handlar om 

resultatens tillförlitlighet och hur väl samma resultat kan åstadkommas med samma 

undersökning (Jacobsen, 2002). Hur väl butikscheferna gav oss riktigt information eller ej kan 
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vara svårt att kontrollera, men vi försökte minimera risken för okunskap i ämnet hos 

butikscheferna genom att delge dem intervjufrågorna och frågeformuläret några dagar i 

förväg. Detta gav butikscheferna tid för fundering kring frågorna och hur deras svar skulle 

formuleras. Vi lät butikscheferna själva välja tid och plats för intervjuerna för att trygghet och 

bekvämlighet skulle upplevas hos dem. Om samma undersökning skulle genomföras igen kan 

svaren komma att variera från denna undersökning då faktorer såsom personens humör, 

stressnivå och nya erfarenheter kan påverka individens svar. Under våra intervjuer försökte vi 

som intervjuare att inte påverka eller leda butikschefernas svar i någon riktning för att 

minimera risken för oriktiga svar. 
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4  Empiri 

I denna del av uppsatsen kommer vi att presentera de intervjuer vi har genomfört med två 

butikschefer som arbetar i en stor respektive en liten butik samt de frågeformulär som fylldes 

i 
1
. Först ges en kort presentation av Ica som livsmedelskoncern och följs därefter av de 

intervjuer som vi har genomfört. Ica Paletten är den lilla butiken med fyra anställda och med 

en nettoomsättning på cirka 12,5 miljoner om året (Elektronisk 1). Ica Maxi är därmed den 

stora butiken med 120 anställda och med en nettoomsättning på cirka 284 miljoner om året 

(Elektronisk 2). Butikerna uppfyller därmed kraven för ett stort och litet företag enligt 

Årsredovisningslagen. 

Ica är en livsmedelskoncern och består av ett butiksnät i fem länder; Sverige, Norge, Estland, 

Lettland och Litauen och det finns cirka 1350 butiker i Sverige. Deras värdegrund är enkelt, 

tryggt, personligt och inspirerande. Visionen är att göra vardagen lite enklare där enskilda 

handlare samverkar. Varje butik är ett enskilt aktiebolag som ägs och drivs av en handlare. Ica 

har fyra butiksprofiler; Nära, Supermarket, Kvantum och Maxi där butikernas storlek ökar 

vartefter namnen presenterades. Dessa profiler fyller olika funktioner på marknaden där det 

handlar om att lokalt kunna anpassa sig samt att möta marknadens konkurrens. Denna 

information presenterade Thomas Samuelsson på Ica Maxi innan vår intervju med honom. 

4.1  Butikschef på Ica Nära Paletten 

Stefan Hermansson är butikschef på Ica Paletten i Motala, som har fyra stycken anställda. 

Han har arbetat där i tretton år, varav som butikschef i sju år och trivs bra med sitt arbete. 

Stefan känner sig vanligen motiverad till att arbeta men har under det senaste året genomgått 

vissa svårigheter på arbetet såsom personaluppsägningar, vilket har lett till att motivationen 

inte alltid har varit på topp. Beroende på vad som händer runt omkring honom och hur läget 

ser ut försöker han att vara så motiverad som möjligt. Stefan behöver vara motiverad för att 

kunna hålla en hög standard i butiken. En viktig del av Ica Paletten är idag deras manuella 

chark som ständigt bör vara fräsch och bemannad. Stefan använder sig inte särskilt mycket av 

makten som butikschefsrollen medför utan endast då det behövs för butikens bästa såsom vid 

personalnedskärningar och schemaförändringar. Medarbetarna på Ica Paletten är mycket 

självgående där de har en eller flera avdelningar som de ansvarar över och känner till 

varandras arbetsuppgifter. Detta är till god hjälp ifall någon av medarbetarna skulle vara 

                                                           
1 I bilaga 1 finns de frågor som användes som underlag till intervjuerna och i bilaga 2 återfinns det 

frågeformulär som butikscheferna har fyllt i. 
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frånvarande då vem som helst av den övriga personalen kan ersätta aktuell person. Om Stefan 

behöver ta ledigt tar en av medarbetarna över ledarrollen, som vanligen är en och samma 

person.  

Stefan anser att hans medarbetare är motiverade till att arbeta. Större delen av personalen har 

arbetat där sedan Stefan började för tretton år sedan. Han tror att det är flera faktorer som 

medverkar till att medarbetarna är motiverade till att arbeta. Stefan brukar fråga personalen 

om deras åsikter och få dem att känna sig delaktiga i beslutsfattandet, exempelvis vid 

schemaläggningar, vilket han menar kan påverka deras arbetsmotivation. Att personalen har 

ansvar på arbetsplatsen tror han är mycket viktigt och därför får medarbetarna på Ica Paletten 

ansvar för varsin avdelning i butiken. Ett stort ansvar ges även till medarbetarna då de arbetar 

med mycket färskvaror som måste tas hand om på rätt sätt. Likaså tror han att de motiveras av 

att arbetsuppgifterna är så pass varierande som de är med tanke på butikens storlek. Han 

menar att personal i en större butik oftast bara har ett område de jobbar inom, exempelvis 

kassan, medan de på Ica Paletten både får stå i kassan, charken och arbeta med andra 

arbetsuppgifter. Han tror dock inte att lönen är en bidragande faktor till arbetsmotivationen då 

lönerna inom handeln inte är de bästa men han menar även att personal som arbetar på helger 

blir mer motiverade till att arbeta då tillägg för obekväm arbetstid tillkommer.  

När det gäller feedback försöker han att ge det i den mån han har tid, men han är samtidigt 

medveten om att den kan förbättras. För att visa uppskattning för utfört arbete gentemot de 

anställda berättade Stefan att han brukar ge påskägg och julklappar till de anställda. Varje 

morgon bjuder även Stefan medarbetarna på en gemensam frukost under förmiddagsrasten. 

Han tror inte att detta påverkar medarbetarnas arbetsmotivation men personalen uppskattar det 

och det tycker han är viktigt. De förmåner Stefan erbjuder sin personal är besök hos gymnast 

och massage vilket han i så fall betalar för. Stefan tror att gemenskapen mellan personalen 

och mötet med stamkunderna stärker arbetsmotivationen hos de anställda.  

Stefan anser att det krävs flera kompetenser för att arbeta på Ica Paletten. Personalen måste 

kunna kassan, ha kunskaper inom charken och kunna bemöta kunder på ett bra sätt. På Ica 

Paletten har medarbetarna likvärdiga arbetsuppgifter i form av svårighetsgrad men han tror 

inte att svårare arbetsuppgifter leder till mer arbetsmotivation än enklare arbetsuppgifter. 

Ica Paletten är en fristående butik där de har Ica som en inköpscentral. Stefan har inte fått 

några riktlinjer för hur han ska motivera sina anställda till att arbeta utan det är upp till 

honom. Han försöker att motivera sin personal så gott han kan, trots att han knappt hinner 
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med sig själv i dagsläget. Han tror inte att medarbetarna skulle vara lika motiverade till att 

arbeta som de är idag om deras lön sänktes betydligt då han själv inte skulle vara motiverad 

till att arbeta om hans lön minskade. Då relationen mellan de anställda är så pass bra som den 

är och eftersom de arbetar så nära varandra i butiken tror han heller inte att de skulle vara lika 

motiverade till att arbeta om deras relation försämrades. Detsamma gäller om det inte 

förekom några regler på arbetsplatsen. 

Stefan tror att arbetet hade varit lättare om han hade haft fler medarbetare. Då skulle det hela 

tiden finnas folk att ringa in ifall någon är sjuk och det skulle aldrig vara kort om personal. 

Han skulle även införa enskilda samtal med medarbetarna för att få reda på allt som händer, 

vad som fungerar bra respektive mindre bra samt för att förbättra deras relation ännu mer. För 

tillfället finns det inte tid för att han skulle kunna prata enskilt med var och en då det endast 

skulle finnas två stycken ute i butiken under den tiden. Hade han fler medarbetare anser han 

att det skulle finnas mer tid för att utbilda personalen genom deltagande i olika kurser.  

I den följande texten presenteras svaren från det frågeformulär Stefan Hermansson fyllde i. 

De anställda får tillräckligt med rast på arbetsplatsen och får lön enligt avtal. All personal på 

Ica Paletten har en fast anställning och därför tror Stefan att de känner sig trygga på 

arbetsplatsen. Relationen är god likväl mellan de anställda som med butikschefen. Stefan 

menar att då det är en liten butik arbetar de anställda tätt inpå varandra och då är det särskilt 

viktigt att personalen fungerar bra tillsammans. Stefan tycker att det är relativt viktigt att han 

är omtyckt på jobbet. Medarbetarna får inte så mycket uppskattning för sitt arbete och Stefan 

är medveten om att det skulle kunna förbättras. Medarbetarna får stort ansvar för sina 

arbetsuppgifter och Stefan tycker att det finns relativt stor potential för att medarbetarna ska 

kunna utvecklas på arbetsplatsen. Stefan är inte rädd för att misslyckas i sitt arbete. Han kan 

dock tycka att det kan vara svårt att fatta olika beslut som påverkar medarbetarna på ett eller 

annat sätt. Han känner inget behov av att han måste få beröm för att lyckas eller att han är 

beroende av makt och inflytande.  

4.2  Butikschef på Ica Maxi Stormarknad 

Thomas Samuelsson är butikschef på Ica Maxi i Motala, som har 120 anställda. Han har 

arbetat där sedan starten år 1992, varav tio år som butikschef. Thomas ser varje dag som en 

ny utmaning och är därför motiverad att gå till sitt arbete. Han tycker det är roligt att gå till 

jobbet och försöka få verksamheten att fungera. Då han ser sig själv som en entreprenör 

tycker han om nya saker, att utvecklas och sätter därför ständigt upp nya mål för egen del.   
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Thomas har en övervägande bra kontakt och kommunikation med de anställda. Det blir en 

daglig kontakt där det alltid hälsas på varandra, som visar på att respektive person 

uppmärksammar motparten. I annat fall kan det lätt leda till missförstånd och dålig 

arbetsstämning. Han menar också att kontakten mellan de anställda är mycket bra. Då antalet 

anställda är mycket hög hittar en medarbetare troligtvis en likasinnad person med delat 

intresse.  

Som ledare har Thomas en viss makt, den använder han för att kunna styra verksamheten mot 

de uppsatta målen. Det är han som måste driva medarbetarna till motivation. Thomas hade en 

bild som han visade där motivation består av förståelse och delaktighet. Detta ger personens 

prestation. Sedan kommer resultatet som ingen vet om det blir bra eftersom det kan påverkas 

av oförutsedda händelser. Se figur 4.1 för en översikt över Thomas figur. Thomas anser även 

att det förekommer informella ledare på arbetsplatsen, men att det alltid gör det inom alla 

verksamheter.  

 

Thomas anser att flertalet av medarbetarna på Ica Maxi är motiverade till att arbeta. Han 

påpekar dock att arbetsmotivationen påverkas av såväl arbetsliv som privatliv, vilket innebär 

att problem i privatlivet kan påverka arbetslivet och därmed arbetsprestationen. Då Ica Maxi 

inte kan hjälpa till med dessa problem finns möjligheten att träffa en kurator eller medverka 

på ett coachsamtal vilket ingår i de förmåner som Ica Maxi erbjuder sina anställda. Detta har 

haft positiv effekt då dessa medarbetare har varit mycket tacksamma och därefter arbetat med 

dubbel arbetsinsats. Ica Maxi erbjuder många förmåner till de anställda. Företaget bjuder de 

anställda på frukost och det finns dagligen fri tillgång till kaffe/te/choklad. Det finns även 

tillgång till lunch, som en anlitad kock lagar men som de anställda själva får betala för en 

mindre summa pengar. Det erbjuds även personalrabatt vid köp i butiken, träningskort och 

gratis simhallsbesök. Ica Maxi har en massagestol där medarbetarna kan vila upp sig på rasten 
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eller efter arbetet så att ork finns kvar för privatlivet. Det finns även tillgång till en 

företagsläkare som snabbt kan anlitas vid behov samt en kurator/livscoach vid behov av 

enskilt samtal om diverse problem. I övrigt erbjuds även släpkärror, partytält, stolar med mera 

att låna. 

Thomas menar att en människa måste tycka om sin arbetsuppgift och därför får hans personal 

arbeta med arbetsuppgifter de är duktiga på, vilket han också tror påverkar deras 

arbetsmotivation positivt. För att skapa flexibilitet i kassasektionen har de flesta kunskap att 

kunna utföra detta moment. Sedan roterar flertalet av de anställda på de flesta avdelningarna i 

butiken. Thomas påpekar att lön inte är avgörande för att individen ska bli motiverad till att 

arbeta. Istället har personens funktion betydelse, att individen är behövd. Han tror även att 

hans medarbetare motiveras till att arbeta av den feedback som ges samt medverkan i 

beslutsfattande. 

På Ica Maxi motiverar Thomas sin personal till att arbeta via tilldelade arbetsuppgifter, 

ansvar, feedback samt medverkan i beslutsfattande. Thomas menar att medarbetarna på Ica 

Maxi arbetar med frihet under ansvar. De får en bild av hur resultatet ska bli och sedan får de 

personligt ansvar för att få arbetet gjort. Men han påpekar även att människor arbetar olika 

och att han på olika sätt får styra och stötta personen i fråga. Dagligen ges feedback till 

ledningsgruppen. De ska i sin tur förmedla detta vidare till sina medarbetare, men det kan 

även förekomma att Thomas personligen gör detta. Han anser samtidigt att det är svårt att ge 

feedback då medarbetaren lätt fokuserar på det negativa. Vid feedback arbetar han efter att ge 

fyra positiva saker, följd av en negativ, så kallad 4/1. I annat fall blir detta 8/2 som innebär 

åtta positiva saker, följd av två negativa. Medarbetarna medverkar i beslutsfattande då de med 

sin arbetsgrupp veckovis har möten. Då finns tillfälle att ge förslag till lösningar på diverse 

problem och medarbetarna får framföra sin åsikt. Sedan har alla arbetsledare i sin tur möte där 

de diskuterar fram en lösning på aktuellt problem. 

Thomas Samuelsson anser inte att de med svårare arbetsuppgifter är mer motiverade till att 

arbeta än de som har lättare. Han menar att alla människor inte vill arbeta sig uppåt utan är 

nöjda med den aktuella arbetsuppgiften. På Ica Maxi finns tendensen att unga individer 

strävar vidare och att de äldre individerna är nöjda med nuvarande arbetssituation. Om en 

anställd vill utveckla sig finns möjligheten till detta genom ett antal utbildningar. Det krävs 

flera kompetenser för att arbeta på Ica Maxi, varav de flesta kan läras på arbetsplatsen såsom 
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kassarbete och att vara socialt kompetent. Men personen måste även vara serviceinriktad. 

Andra kompetenser såsom kock, bagare och kallskänka krävs extern utbildning för.  

Thomas inledde med att berätta att de anställda på Ica Maxi uppskattar den sociala kontakten 

och flexibla arbetstider då det finns möjlighet att lägga sig tillgänglig för jobb då personen 

själv vill arbeta. Han fortsatte med att berätta att de anställda även uppskattar sina 

medarbetare då de har en bra relation till varandra. Men han påpekade även att ”man kan inte 

älska alla, men respektera alla”. 

Thomas tror inte att medarbetarna skulle vara lika motiverade till att arbeta om deras löner 

sänktes betydligt. Han tror dock att det mest skulle påverka fast anställd personal. Han tror 

heller inte att arbetsmotivationen skulle vara lika hög om relationen mellan de anställda 

försämrades då det måste fungera att arbeta i grupp. Om det inte förekom några regler på 

arbetsplatsen skulle de anställda inte vara lika motiverade till att arbeta. Thomas anser att 

struktur och regler är mycket viktiga då det tydligt måste framgå vad som gäller vid ledighet, 

rast och så vidare. I annat fall skulle det bli en sämre stämning på arbetsplatsen och 

medarbetarna skulle bli otrygga. 

På Ica Maxi arbetas det aktivt med arbetsmotivationen i ledningsgruppen där det diskuteras 

om personal och arbetsmiljö. Vid en del tillfällen har de anlitat en person utanför företaget 

som får intervjua all personal. På så sätt kan den personen fånga upp atmosfären i butiken. Ica 

Maxi har inte fått några riktlinjer när det gäller hur de ska arbeta med personalens 

arbetsmotivation utan de är en självständig butik. 

Om Thomas skulle haft färre medarbetare skulle han arbeta med personalens arbetsmotivation 

på ett annat sätt. Han anser att det är lättare att få rättvisa i en mindre grupp och i nuläget då 

han har många medarbetare, måste han tänka på att inte gynna och missgynna någon. Med 

färre medarbetare måste han bli mer av en i gänget och han skulle hinna fånga upp personer 

snabbare. I dagsläget arbetar han med att vårda sin ledningsgrupp. 

I den följande texten presenteras svaren från det frågeformulär Thomas Samuelsson fyllde i. 

Thomas anser i mycket hög grad att hans medarbetare får rast och är trygga på arbetsplatsen 

när det gäller säkerheten. Relationen mellan de anställda är bra i hög grad, men kan således 

vara bättre. De anställda får uppskattning för sitt arbete men detta är något som kan bli 

mycket bättre. I hög grad får personalen eget ansvar för sitt arbete och även när det gäller 

potentialen att utvecklas på denna arbetsplats. Som person är Thomas inte rädd för att 
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misslyckas och han behöver i låg grad beröm för att han ska lyckas. Han anser att behovet av 

makt och inflytande är relativt högt. I mycket låg grad förekommer svårigheter att fatta beslut 

då det påverkar hans medarbetare och han anser i låg grad att det är viktigt att han är omtyckt 

på arbetsplatsen. 

4.3 Sammanfattning 

För att skapa arbetsmotivation arbetar butikscheferna på ett liknande arbetssätt då de ger 

ansvar och låter medarbetarna medverka i beslutsfattande. Då Ica Paletten är en liten butik 

varierar arbetsuppgifterna då medarbetarna kan utföra varandras arbete. Därmed finns ett nära 

samarbete mellan dem. Då Ica Maxi är en stor butik arbetar medarbetarna på olika 

avdelningar i butiken där varje avdelning har en arbetsledare men där Thomas ändå är 

medveten om att det är han som måste driva medarbetarnas arbetsmotivation. När det gäller 

personalvård erbjuder Ica Maxi flera olika förmåner till de anställda, allt ifrån träningskort till 

coachsamtal. På Ica Paletten erbjuds också förmåner, men inte i samma utsträckning som på 

Ica Maxi. 
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5  Analys  

I denna del av arbetet kommer de intervjuade butikschefernas agerande med personalens 

arbetsmotivation att analyseras utifrån den tidigare presenterade teorin. Vi kommer därmed 

att framföra likheter och skillnader mellan de båda butikschefernas agerande, när det gäller 

att motivera sin personal till att arbeta. 

5.1  Motivation hos medarbetare 

Lindner (1998) menar att motiverade medarbetare behövs i ett företag för att verksamheten 

ska överleva samt att en motiverad medarbetare är produktiv i sitt arbete. Kalleberg & Van 

Buren (1996) menar att medarbetare i stora företag får fler förmåner. Vi fick intrycket av att 

Ica Maxi ansåg att medarbetarna var mycket viktiga för företaget, med tanke på alla de 

förmåner som företaget erbjuder. Thomas ansåg att medarbetarna var motiverade till att arbeta 

och genom den oskrivna regeln att alltid hälsa på en arbetskollega, visar detta på att han anser 

att personalen ska visas respekt och därmed är viktiga för verksamheten. På Ica Paletten 

erbjuds inte lika många förmåner till de anställda som på Ica Maxi. Finley (1984) menar att 

företags framgång beror på deras finansiella resurser. Stefan berättade att han har haft ett 

jobbigt år, ekonomiskt sett, med nedskärningar bland personalen vilket innebär att han 

troligtvis inte har tillräckligt med ekonomiska resurser för att kunna erbjuda många förmåner 

till sina anställda. På Ica Paletten fick vi inte samma intryck av att medarbetarna var viktiga 

för företaget. Stefan anser att hans medarbetare är motiverade till att arbeta men vi fick 

uppfattningen av att han inte lägger ner så mycket tid på att ge feedback och visa uppskattning 

mot sina anställda. Detta kan bero på butiksstorleken då den lilla butiken gör att Stefan arbetar 

både i butiken och på kontoret och har därför inte mycket tid kvar att lägga ner på sin 

personal.  

Wihlborg (2012) menar att ledaren i ett litet företag kan känna sig splittrad mellan olika roller 

vilket därmed kan vara en anledning till att Stefan inte har tid med personalen. Mayo (2000) 

menar att många företag använder sig av personalutveckling för att utåt sett visa en god 

medarbetarsyn. På Ica Paletten kändes inte engagemanget för medarbetarnas utveckling så 

stort då vi fick uppfattningen av att Stefan arbetar med personalutvecklingen enbart för att det 

följer med hans roll som butikschef, vilket även kan bero på butikstorleken som nämns ovan.  

Hård af Segerstad (2000) menar att medarbetare i små företag motiveras av den 

decentralisering och den småskalighet som finns. Stefan på Ica Paletten anser att hans 

personal har en god relation och får mycket ansvar, vilket också bidrar till deras motivation. 
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Kalleberg & Van Buren (1996) menar att medarbetare i stora företag inte är lika självständiga 

som de som arbetar i små företag. Medarbetarna på Ica Paletten är självständiga då de 

ansvarar för varsin avdelning i butiken och då de kan arbeta utan att chefen finns närvarande. 

Men medarbetarna på Ica Maxi är även de självständiga då de arbetar med frihet under ansvar 

och får själva utföra tilldelade arbetsuppgifter. 

Simon (2011) beskriver vad som påverkar en motiverad medarbetares engagemang på 

arbetsplatsen såsom medverkan i beslutsfattande, möjlighet till utveckling, uttrycka sin åsikt 

samt att företaget är angelägen om de anställdas hälsa och välmående. På Ica Maxi får de 

anställda medverka i beslutsfattande då de med sin respektive arbetsledare har regelbundna 

möten, där det diskuteras hur problem ska lösas. Det finns där möjlighet att få uttrycka sin 

åsikt och att ledaren lyssnar. Därefter har alla arbetsledarna möte regelbundet, där varje ledare 

får framföra vad dennes grupp hade för lösning på det aktuella problemet. Ica Maxi är i hög 

grad angelägen om de anställdas hälsa och välmående då det aktivt arbetas med 

medarbetarnas arbetsmotivation och då de erbjuder flera olika förmåner för att de anställda 

ska trivas och må bra. Stefan på Ica Paletten har inte lika många förmåner att erbjuda sina 

anställda som Ica Maxi har, men bryr sig om personalens hälsa genom att betala för 

eventuella massagetider som medarbetarna kan vara i behov av. Personalen är delaktiga i 

schemaläggningen och beslutsfattande vilket medför att medarbetarna också får uttrycka sin 

åsikt. Då Stefan menade att han vanligtvis frågar medarbetarna om deras åsikter vid 

beslutsfattande visar det på att han är mån om att de anställda ska vara delaktiga och att han 

lyssnar på deras åsikter. 

De viktigaste åtgärder som påverkar ett företags resultat är personalens förmåga att utföra sina 

arbetsuppgifter. Därför arbetar många framgångsrika företag med att förbättra de anställdas 

kompetens genom olika program (Bontis & Serenko, 2007). Thomas på Ica Maxi anser att det 

i hög grad finns potential för de anställda att utvecklas på arbetsplasten och för de som vill 

finns det möjlighet att utbilda sig genom ett antal olika utbildningar. På Ica Paletten har de 

anställda inte lika stor möjlighet att få gå på utbildningar som på Ica Maxi, vilket Stefan tror 

beror på det låga antalet av medarbetare då deltagande i utbildningar medför mindre personal 

i butiken. 

Vår motivationsmatris som presenterades i inledningen återfinns i figur 5.1 där även 

butikschefernas agerande är tillagda för att tydligt visa hur de arbetar med dessa 

motivationsfaktorer och hur cheferna i respektive butik agerar olika. 
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5.2  Maslows behovshierarki 

Enligt Maslow (1943) har människan fem grundläggande behov som måste följas i en 

hierarkisk ordning för att bli tillgodosedda. På Ica Maxi uppfylls det fysiologiska behovet då 

medarbetarna får tillräckligt med rast på arbetsplatsen. Detta förstärks även då Ica Maxi 

erbjuder gratis kaffe/te/choklad samt lunch för en liten summa pengar. Trygghetsbehovet 

tillgodoses tillräckligt då Thomas menar att de anställda är trygga på arbetsplatsen när det 

gäller säkerheten. Detta behov behandlar särskilt säkerhet om kropp, arbete och familj 

(Maslow, 1943). Även detta behov förstärks ytterligare av de förmåner Ica Maxi erbjuder de 

anställda, där det finns möjlighet att träffa en kurator/livscoach vid behov av enskilt samtal 

om diverse problem i såväl privatlivet som arbetslivet. Thomas påpekade under intervjun att 

problem i privatlivet påverkar arbetslivet och därmed den enskildes arbetsprestation. Därmed 

är de grundläggande behoven tillgodosedda bland medarbetarna på Ica Maxi, då de 

fysiologiska behoven och trygghetsbehoven tillsammans utgör de grundläggande behoven hos 

människan (Maslow, 1943). 

Behovet av samhörighet och kärlek som Maslow (1943) menar är den första bland de högre 

uppsatta behoven, borde vara relativt uppfyllt på Ica Maxi, då Thomas menar att relationen 

mellan de anställda är god i hög grad. Då han påpekar att det höga antalet av medarbetare 

medför att en anställd troligtvis finner en likasinnad person och att de anställda uppskattar 

sina medarbetare är således behovet uppfyllt. Detta behov är dock svårt att mäta då 
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medarbetarnas upplevelser behövs för att få korrekt information.  Nästa behov att tillgodose är 

behovet av uppskattning vilket innebär att ge och få respekt av andra (Maslow, 1943). 

Thomas på Ica Maxi anser att han i relativt hög grad visar uppskattning för medarbetarnas 

arbete men att det således kan vara mycket bättre. Han har en tydlig uppfattning av respekt 

där han menar att alla ska hälsa på varandra för att visa respekt och uppmärksamhet. Då han 

menar att ”man kan inte älska alla, men respektera alla” antyder detta att det är något han 

arbetar efter. Det sista behovet som ska tillfredsställas enligt Maslow (1943) är behovet av 

självförverkligande. På Ica Maxi finns potential att utvecklas i form av utbildningar om någon 

av medarbetarna önskar detta. Medarbetarna får även eget ansvar för sina arbetsuppgifter och 

behovet är således uppfyllt. Enligt Maslow (1943) måste behoven följas i en hierarkisk 

ordning men det gör det inte på Ica Maxi då behovet av självförverkligande är uppfyllt trots 

att behovet av uppskattning inte är tillräckligt tillfredsställt. Se figur 5.2 för en överblick av 

hur Thomas förhåller sig till Maslows behovshierarki där figuren är ifylld med hänsyn till 

hans svar på frågeformuläret som han fick inför intervjun.  

 

Då Maslows behovshierarki kopplas till arbetet som Stefan utför på Ica Paletten visas detta i 

figur 5.3 där figuren är ifylld med hänsyn till hans svar på frågeformuläret som han fick inför 

intervjun. De fysiologiska behoven är i mycket hög grad uppfyllda då de anställda får 

tillräckligt med rast på arbetsplatsen. Stefan bjuder även medarbetarna på frukost varje 

morgon vilket kan ses som ett sätt att tillgodose de fysiologiska behoven hos medarbetarna. 

Trygghetsbehoven är även de i hög grad tillfredsställda då personalen som arbetar på Ica 

Paletten har en fast anställning vilket medför en trygghet i arbetet. Vi kan dock tänka oss att 

tryggheten inte alltid har funnits på arbetsplatsen. Stefan berättade under intervjun att han 

genomgått ett jobbigt år med ett flertal nedskärningar av personalstyrkan och i sådana lägen 
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kan även en fast anställning få en medarbetare att känna sig osäker. Genom att de fysiologiska 

behoven tillsammans med trygghetsbehoven är uppfyllda, är därmed de grundläggande 

behoven tillgodosedda på Ica Paletten. 

Det första steget i de högre uppsatta behoven är som tidigare nämnt behov av samhörighet 

och kärlek (Maslow, 1943). Detta behov tillgodoses i hög grad på Ica Paletten då Stefan anser 

att han har en god relation med sin personal samtidigt som relationen mellan medarbetarna är 

god. I och med att Ica Paletten är en liten butik, menar Stefan att en god relation mellan de 

anställda är en förutsättning för att personalen ska trivas på arbetsplatsen. En liten butik med 

få medarbetare innebär ett nära samarbete vilket underlättas om medarbetarna kommer 

överens. Detta behov är dock svårt att mäta då medarbetarnas upplevelser behövs för att få 

korrekt information. Behov av uppskattning är nästkommande behov och är i relativt låg grad 

uppfyllt på Ica Paletten enligt honom själv. För att visa någon uppskattning ger Stefan 

vanligtvis något till medarbetarna kring jul och påsk. Han bjuder även personalen på frukost 

varje morgon, men han ser detta mer som en trevlig gest gentemot personalen. 

Det sista behovet, som tillsammans med behovet av samhörighet och kärlek samt behovet av 

uppskattning utgör de högre uppsatta behoven, är behovet av självförverkligande (Maslow, 

1943). All personal på Ica Paletten är ansvariga för en eller flera avdelningar och Stefan anser 

att det i hög grad finns potential till utveckling inom arbetet. Men det är svårt för 

medarbetarna att delta i externa utbildningar då detta medför mindre personal i butiken. 

Därmed blir även behovet av självförvekligande relativt uppfyllt. Men då behovet av 

självförverkligande är uppfyllt i högre grad än behovet av uppskattning, bryter detta mot den 

hierarki som Maslow (1943) menar måste finnas.  

Likheter finns i båda butikschefernas agerande med personalens arbetsmotivation utifrån 

Maslows behovshierarki. Båda butikscheferna frångår den hierarkiska ordningen som Maslow 

(1943) menar att behoven måste tillgodoses i. Den hierarkiska ordningen följs fram till 

behovet av uppskattning där behovet av självförverkligande blir uppfyllt utan att behovet av 

uppskattning tillgodoses tillräckligt. Kritiken mot modellen om att den skulle vara starkt 

förenklad och föråldrad, som Miner (2005) menar, kanske därmed är befogad.  

5.3  McClellands behovsteori 

McClelland (1987) menar att människan agerar utifrån tre behov som är prestation, makt samt 

tillhörighet vilka kan vara antingen låg eller hög hos varje individ. Graden av behovet 

prestation beror på om personen behöver feedback på sitt arbete eller om denne är rädd för att 
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misslyckas. Då Thomas på Ica Maxi inte är rädd för att misslyckas har han ett högt behov av 

prestation. Ett högt behov av makt präglas av personer som är kontrollerande och vill vara i 

positioner där de har inflytande (McClelland, 1987). Thomas använder sin makt till att styra 

mot de uppsatta målen och då han anser att han är i behov av makt och inflytande har han 

därmed ett högt behov av makt. Människor med ett högt behov av tillhörighet menar 

McClelland (1987) vill bli omtyckta av människor runt omkring dem och har därmed svårt att 

fatta beslut. Då Thomas anser att det inte är viktigt för honom att vara omtyckt och att han 

inte har svårt att fatta beslut som påverkar medarbetarna har han ett lågt behov av tillhörighet. 

Thomas uppnår därmed helt till kraven om att en chef ska ha ett högt behov av makt och ett 

lågt behov av tillhörighet (Ramlall, 2004).  

McClelland (1987) menar att en människa antingen har ett av behoven prestation, makt och 

tillhörighet eller en kombination av dessa. Stefan på Ica Paletten är inte rädd för att 

misslyckas och känner inte att han behöver beröm för att lyckas. Utifrån McClellands modell 

har inte Stefan något behov av prestation. Makten som butikschefsrollen medför använder sig 

inte Stefan av, då han låter alla vara ansvariga för sina områden och det blir tydligt att Stefan 

försöker minimera positionen han har som butikschef. Han menar att han endast tar till 

makten om det är krisläge såsom personalnedskärningar eller om medarbetarna inte kan 

komma överens om schemaläggningen. Han har därmed ett lågt behov av makt. Stefan tycker 

att det är relativt viktigt att hans personal tycker om honom men han tycker däremot att det 

kan vara svårt att fatta beslut som berör de anställda och han har därför ett relativt högt behov 

av tillhörighet.  

När det gäller McClellands behovsteori skiljer den sig åt mellan butikscheferna. Stefans höga 

behov av tillhörighet kan vara en förklaring till hans låga behov av makt då han är mycket 

angelägen om vad hans medarbetare anser. Att Stefan inte ger feedback kan bero på hans 

höga behov av tillhörighet, medan Thomas låga behov av tillhörighet kan bidra till att han ger 

feedback i större utsträckning än Stefan. Då en chef bör ha ett högt behov av makt samt ett 

lågt behov av tillhörighet (Ramlall, 2004), har Stefan tvärtom. Med McClellands behovsteori 

som utgångspunkt har Thomas på Ica Maxi bäst kombination av behoven vid jämförelse med 

Stefan på Ica Paletten då det gäller kraven för vad en chef bör ha. McClelland (1987) menar 

att det finns två typer av makt, en kontrollerande och en inspirerande stil. Vi fick intrycket av 

att Stefan inte använder sin makt till att varken kontrollera eller inspirera andra människor 

utan att makten används endast då den följer med hans roll som butikschef. Thomas använder 

sin makt till att inspirera andra människor och vid behovet av prestation går han in helhjärtat i 
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sitt arbete. I motivationsmatrisen, figur 5.1, återfinns endast de behov som i hög grad var 

uppfyllda hos butikscheferna. 

5.4  Herzbergs tvåfaktorsteori 

Enligt Herzberg (1987) kan arbetet delas upp i hygien- och motivationsfaktorer som båda 

måste finnas i arbetet för att skapa arbetstillfredsställelse. Motivationsfaktorer är således de 

faktorer som motiverar de anställda till att arbeta. Men hygienfaktorer måste också finnas i 

arbetet då motivationsfaktorerna inte själva kan skapa arbetstillfredsställelse.  

Hygienfaktorer är bland annat lön, relation till övriga medarbetare samt regler på 

arbetsplatsen och relateras till arbetet externt (Herzberg, 1987). På Ica Maxi anser Thomas att 

medarbetarna har en god relation till varandra och att regler och struktur är viktigt på en 

arbetsplats. Han menar därför att medarbetarna inte skulle vara lika motiverade till att arbeta 

om detta försämrades på arbetsplatsen. Thomas tror dock inte att det är lönen som främst 

motiverar de anställda till att arbeta, vilket stämmer överens med Herzbergs teori om att lönen 

måste finnas som en hygienfaktor, men är inte avgörande för personens 

arbetstillfredsställelse. Motivationsfaktorer är bland annat feedback, ansvar samt arbetet i sin 

helhet och relateras till arbetet internt (Herzberg, 1987). På Ica Maxi motiverar Thomas sin 

personal via dessa faktorer och därmed stämmer det överens med Herzbergs teori om vilka 

faktorer som motiverar de anställda till att arbeta. Medarbetarna på Ica Maxi får arbeta med 

de arbetsuppgifter de är bra på och får ett eget ansvar att se till att dessa blir utförda. Thomas 

ger daglig feedback till ledningsgruppen som de ska förmedla vidare till övriga medarbetare. 

Thomas arbetar således efter Herzbergs tvåfaktorsteori när det gäller att utforma arbetet på ett 

sätt som motiverar medarbetarna till att arbeta. 

Även Stefan menar att faktorer som är relaterade till arbetet externt och internt behövs för att 

arbetet ska vara motiverande. Hygienfaktorer såsom lön, relation till övriga medarbetare samt 

regler på arbetsplatsen, tycker Stefan är mycket viktigt. Han tror dock att motivationsfaktorer 

såsom feedback, ansvar och arbetet i helhet är mer motiverande för de anställda (Herzberg, 

1987). Stefan ger personalen stort ansvar genom att göra dem ansvariga för varsin avdelning i 

butiken. Han tror även att de varierade arbetsuppgifterna, som är en följd av butikens storlek, 

bidrar till arbetsmotivationen då arbetet sällan blir ensidigt. Stefan är medveten om att 

feedback behöver ges till medarbetarna, men han gör inte det i så stor utsträckning. Han tror 

dock inte att medarbetarna skulle vara lika motiverade till att arbeta om lönen sänktes, 

relationen mellan de anställda försämrades eller om det inte förekom några regler på 
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arbetsplatsen. Då Ica Paletten är en liten butik med få anställda arbetar de nära varandra och 

den goda kontakten mellan personalen är en viktig förutsättning för att medarbetarna ska 

trivas. Han menar att han själv inte skulle vara motiverad till att arbeta om hans lön sänktes 

och tror att detsamma gäller för hans personal. Stefan menar att motivationsfaktorer motiverar 

personalen till att arbeta men även att hygienfaktorerna behövs för att skapa 

arbetstillfredsställelse, vilket även Herzberg (1987) menar. Därmed stämmer Herzbergs 

tvåfaktorsteori väl in på arbetet som Stefan utför i sin butik för att skapa arbetsmotivation hos 

personalen.  

Båda butikscheferna anser att det är motivationsfaktorerna som motiverar de anställda till att 

arbeta, men var även överens om att medarbetarna inte skulle vara lika motiverade till att 

arbeta om hygienfaktorerna försämrades på arbetsplatserna. Stefan och Thomas arbetar enligt 

Herzbergs tvåfaktorsteori och även på ett liknande arbetssätt. Båda butikscheferna motiverar 

sina anställda till att arbeta genom personligt ansvar i arbetet. De anställda motiveras även till 

att arbeta genom varierade arbetsuppgifter där Thomas ger detta till sina anställda men där 

Stefans personal får det på grund av butikens storlek. Thomas ger dessutom sina medarbetare 

feedback medan Stefan är medveten om att han själv inte ger det i tillräcklig utsträckning. 

Båda butikscheferna var överens om att lönen inte är en viktig del för medarbetarnas 

arbetsmotivation.  

5.5  Hackman & Oldhams teori om arbetsutformning 

Hackman & Oldham menar att arbetat ska utformas utifrån fem centrala jobbdimensioner. 

Kunskapsvariation handlar om i den grad som flera kompetenser krävs i arbetet (Hackman et 

al., 1975). Thomas uppger att det krävs flera kompetenser för att arbeta på Ica Maxi, att vara 

socialt kompetent då arbetet innefattar kundbemötande samt att kunna hantera kassan och 

vara serviceinriktad. Uppgiftsidentifikation är den andra dimensionen hos ett arbete och 

innebär i den grad som arbetet kräver ett slutförande med ett synligt resultat (Hackman et al., 

1975). Då medarbetarna på Ica Maxi arbetar med praktiskt arbete, finns ett synligt resultat på 

den enskildes arbetsinsats. Den tredje dimensionen, uppgiftens betydelse, förekommer också 

på Ica Maxi då medarbetarens arbetsinsats påverkar andra människors liv, kunderna, som 

påverkas av den service och bemötande som medarbetarna ger. 

Två ytterligare dimensioner att ta hänsyn till är oberoende av andra som innebär att individen 

känner ökat ansvar samt feedback som innebär att individen får information om dennes 

effektivitet (Hackman et al., 1975). På Ica Maxi arbetar medarbetarna med eget ansvar efter 
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tilldelad arbetsuppgift, då de själva får se till att arbetsuppgiften blir genomförd. Feedback ges 

efteråt, antingen av Thomas själv eller av medarbetarens arbetsledare. Ica Maxi arbetar 

således efter Hackman & Oldhams teori om arbetsutformning.  

Kunskapsvariation är Hackman & Oldhams första dimension och handlar om i vilken grad 

som arbetet kräver flera kompetenser (Hackman et al., 1975). Stefan menar att det krävs flera 

kompetenser för att utföra arbetet på Ica Paletten. Personalen måste dels kunna bemöta kunder 

på ett professionellt sätt samtidigt som de ska kunna hantera kassan och bemanna butikens 

charkdisk. Arbetet på Ica Paletten upplevs även som uppgiftsidentifierande då 

arbetsuppgifterna de slutför ger synliga resultat. Uppgiftens betydelse, som är den tredje 

dimensionen, uppstår då kunderna möter och påverkas av personalen och den service de får av 

medarbetarna.  

Den fjärde dimensionen, oberoende av andra, förekommer då medarbetarna har personligt 

ansvar för varsin avdelning i butiken. Den sista dimensionen som behandlar feedback innebär 

att medarbetaren får information om sina ansträngningar (Hackman et al., 1975). Stefan 

försöker att ge personalen feedback på arbetet de utför men är medveten om att han skulle 

kunna ge mer feedback. Då dessa fem dimensioner förekommer på arbetsplatsen, stämmer 

Hackman & Oldhams teori väl in på arbetet som utförs på Ica Paletten.  

Då de fem jobbdimensionerna är uppfyllda i båda butikerna kommer detta leda till att 

medarbetarna känner meningsfullhet i sitt arbete, upplever ansvar för resultatet samt har 

vetskap om sin egen effektivitet. Detta påverkar individen positivt, då denne kommer att 

känna hög intern arbetsmotivation, hög arbetstillfredsställelse samt hög arbetseffektivitet 

(Hackman et al., 1975). Detta kan inte vi kontrollera fullt ut, då det innefattar medarbetarnas 

upplevelser vilket vi inte har undersökt. Men vi kan däremot se att båda butikscheferna 

arbetar efter Hackman & Oldhams teori när det gäller medarbetarnas arbetsutformning. 

Båda butikscheferna menar att det krävs flera kompetenser för att arbeta i deras butiker, då 

båda nämner gott kundbemötande och kassahantering som exempel. Då Ica Paletten är en 

liten butik krävs det att medarbetarna kan varandras arbetsuppgifter då vem som helst av 

medarbetarna ska kunna ersätta en arbetskollega vid frånvaro. Arbetsuppgifterna ger synliga 

resultat i båda butikerna och då de arbetar inom handeln påverkas kunder dagligen av 

personalen och den service medarbetarna ger dem. Både Thomas och Stefan ger sin personal 

personligt ansvar för sina arbetsuppgifter. Feedback, som är den femte och sista dimensionen, 

ges i högre grad på Ica Maxi än på Ica Paletten. 
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6  Slutsats 

Vi kommer i detta kapitel att besvara problemformuleringen och uppnå syftet med uppsatsen 

genom att förklara de slutsatser som vi har kommit fram till under arbetets gång. 

Syftet med denna uppsats är att utifrån butikschefens perspektiv, beskriva hur butikschefen 

agerar när det gäller att motivera sin personal till att arbeta, i en stor butik med många 

medarbetare respektive en liten butik med få medarbetare. Detta görs för att kunna klarlägga 

de likheter och skillnader som finns i butikschefens agerande med medarbetarnas 

arbetsmotivation beroende på dennes personalmängd. För att uppnå vårt syfte har vi funnit 

litteratur samt genomfört intervjuer med två butikschefer och ställt oss frågan; hur skiljer sig 

butikschefens agerande för att skapa arbetsmotivation hos personalen, i en stor butik med 

många medarbetare jämfört med en liten butik med få medarbetare? 

De likheter vi kunde se i båda butikschefernas agerande för att skapa arbetsmotivation hos 

personalen var att arbetet innehåller varierade arbetsuppgifter samt att de får vara delaktiga i 

beslutsfattandet. Båda cheferna arbetar dessutom med att låta medarbetarna få personligt 

ansvar på arbetet vilket båda anser att deras personal motiveras av. De var även överens om 

att lönen inte är det som främst motiverar medarbetarna till att arbeta.  

Skillnaderna mellan butikerna är främst de många förmåner som en stor butik kan erbjuda sin 

personal men som en liten butik troligtvis inte har resurser för. I en stor butik är det också 

lättare att ge feedback då det finns en struktur för detta på grund av butikens storlek till 

skillnad från en liten butik. Vi kunde dessutom se att det finns större möjlighet till att 

vidareutbilda sig i en stor butik vilket gör att medarbetarna kan utvecklas inom arbetet och 

motiveras av detta. 

Den stora storleken på butiken medför att personalen arbetar på olika avdelningar med en 

arbetsledare men det är ändå butikschefen som måste skapa arbetsmotivation hos 

medarbetarna. Personalen får ansvar att genomföra arbetsuppgifter och därefter ges feedback. 

Den lilla storleken på butiken medför att arbetet präglas av närhet vilket innebär att samarbete 

är viktigt. Personalen har ansvar för en eller flera avdelningar i butiken och det låga antalet av 

medarbetare medför att personalen kan utföra varandras arbetsuppgifter och dessa varierar 

således under arbetsdagen. 

Dessa resultat är intressant för alla blivande och befintliga butikschefer då en butikschef får 

vara beredd på att motivera många eller få medarbetare till att arbeta beroende på butikstorlek 
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och personalmängd. Genom att ge ansvar, varierade arbetsuppgifter samt låta medarbetarna 

medverka i beslutsfattande motiveras personalen till att arbeta enligt de undersökta 

butikcheferna. Därmed kan detta vara en användbar metod för att skapa arbetsmotivation hos 

sin personal oberoende av antalet medarbetare.  I en stor butik finns resurser till att erbjuda 

många förmåner till de anställda, vilket även skapar förutsättningar för att vidareutbilda 

personalen. I en liten butik borde feedback vara mycket bra med anledning av småskaligheten, 

men då chefsarbetet också innefattar andra arbetsuppgifter, finns inte mycket tid över till 

medarbetarna. Istället är feedback bättre i en stor butik då det finns en struktur för detta på 

grund av butikens storlek. Det som skiljer butikschefens agerande för att skapa 

arbetsmotivation hos personalen, i en stor butik med många medarbetare jämfört med en liten 

butik med få medarbetare, är möjligheten till förmåner och vidareutbildning samt feedback. 

Fortsatt forskning 

Det är viktigt att påpeka att då vi i detta arbete endast har undersökt butikschefens perspektiv i 

deras agerande med personalens arbetsmotivation i en stor respektive liten butik, kan vi inte 

säkert uttala oss om huruvida deras arbetssätt fungerar eller inte. För att detta resultat ska vara 

tillförlitligt måste medarbetarnas upplevelser undersökas, vilket vi lämnar till framtida studier. 

Att intervjua en butikschef i en stor butik och en butikschef i en liten butik får resultat som 

inte kan generaliseras. Men då båda butikcheferna i denna undersökning arbetar efter 

teorierna samt med ett likartat arbetssätt är detta ändå ett intressant resultat. För att få ett 

korrekt och generellt resultat måste fler butiker, stora och små, undersökas och som tidigare 

nämnt även medarbetarnas upplevelser. Även om vi inte kan uttala oss om våra resultat i 

generell bemärkelse har vi dock fått ett intressant resultat som vidare kan undersökas och 

utvecklas av företagsekonomiska forskare i senare studier.  
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Bilaga 1 Frågor vid intervju 

1. För att kunna motivera dina anställda behöver även du vara motiverad. Känner du dig 

motiverad? Varför/varför inte? Hur gör du för att motivera dig?  

 

2. Som ledare har du en viss makt, på vilket sätt använder du den? Förekommer 

informella ledare på arbetsplatsen? 

 

3. Anser du att dina medarbetare är motiverade? Varför/varför inte? 

 

4. Vad tror du att de motiveras av? 

- Arbetsuppgift 

- Ansvar 

- Feedback 

- Medverkan i beslutsfattande 

- Lön 

- Något annat? 

 

5. Hur gör du för att motivera dina anställda: 

- Utmanande, meningsfulla och ansvarsfulla arbetsuppgifter?  

- Personligt ansvar för arbetsuppgift? 

- Ger du feedback? Varför/varför inte? 

- Medverkar de anställda i beslutsfattande?  

- Något annat? 

 

6. Vad tror du att dina anställda uppskattar med detta arbete? 

 

7. Hur är din kontakt med de anställda/mellan de anställda?  

 

8. Anser du att de som har svårare arbetsuppgifter är mer motiverade än de som har 

enklare? Krävs det flera olika kompetenser för detta arbete? 

 

9. Arbetar du aktivt med motivationen? Har du fått några riktlinjer för hur du ska 

motivera dina anställda? 

 

10. Tror du att dina medarbetare skulle vara lika motiverade om  

– lönen sänks betydligt? 

– relationen mellan de anställda försämras? 

– om det inte förekom några regler på arbetsplatsen? 

 

11. Skulle du arbeta annorlunda med motivationen om du hade haft fler/färre 

medarbetare? Hur?  
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Bilaga 2 Frågeformulär till butikschef 

         Namn: 

   
Butik: 

    Antal anställda: 

       

         

         I vilken grad anser du att: LÅGT 

   
HÖGT 

         ¤ dina anställda får rast?  

 
1 2 3 4 5 

         ¤ personalen är trygga på arbetsplatsen  

     när det gäller säkerheten?  

 
1 2 3 4 5 

         ¤ relationen mellan de anställda är bra?  1 2 3 4 5 

         ¤ de anställda får uppskattning  

    för sitt arbete?  

  
1 2 3 4 5 

         ¤ personalen får eget ansvar att arbeta 

      med något?  

  
1 2 3 4 5 

         ¤ det finns potential att utvecklas på denna  

    arbetsplats? 

  
1 2 3 4 5 

         

         ¤ du är rädd för att 

misslyckas? 

 
1 2 3 4 5 

         ¤ du behöver beröm för att lyckas? 1 2 3 4 5 

         ¤ du är i behov av makt och inflytande? 1 2 3 4 5 

         ¤ det är svårt att fatta beslut då det påverkar  

    medarbetarna? 

  
1 2 3 4 5 

         ¤ det är viktigt att du är omtyckt? 1 2 3 4 5 

 

 


