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Sammanfattning 

Inom butikschefens arbete så förekommer det många olika arbetsuppgifter som bland annat, 

motivera medarbetare. Butikschefen måste se till att medarbetarna blir motiverade, då 

medarbetarna kommer vara butikens ansikte utåt. Det är medarbetarna som dagligen bemöter 

kunderna i butiken, därför är det viktigt att ha motiverade och engagerade medarbetare. Syftet 

med uppsatsen är att se hur butikschefer motiverar medarbetare i butiken. Vi har gjort 

avgränsningen genom att rikta in oss på livsmedelsbutiker. Detta kommer ge läsaren en 

förståelse för hur butikschefer motiverar medarbetare. Vi har valt att använda oss utav en 

kvalitativ metod för att få ut så mycket information som möjligt av de få enheter genom 

intervjuer. Vi har valt att intervjua tre butikschefer för att kunna se om det använder sig utav 

det teoretikerna upplyser. Följande teoretiker som vi har använt oss av: Maslow, McGregor, 

McClelland och Herzberg. Efter genomförd analys kom vi fram till i slutsatsen att det flesta 

butikschefer använder sig utav positiv feedback, bygga teamkänslan och delegera ut ansvar 

för att motivera medarbetarna. 
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Abstract 

The store manager's job as there are many different tasks, among other things, motivate 

employees. The store manager must ensure that employees are motivated, then the employees 

will be the store's public face. It is the employees who daily treat customers in the store, so it 

is important to have motivated and committed employees. The purpose of this paper is to see 

how store managers motivate employees in the store. We have made the delineation by 

aligning us to the grocery. This will give the reader an understanding of how store managers 

motivate employees. We have chosen to use out of a qualitative approach to get as much 

information as possible of the few units through interviews. We have chosen to interview 

three store managers to be able to see if the use out of it informs theorists. The following 

theorists that we have used: Maslow, McGregor, McClelland and Herzberg. Following the 

analysis, we came to the conclusion that most store managers use out positive feedback, build 

team spirit and to delegate this responsibility to motivate employees. 
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1 Inledning 

Motivation är ett starkt begrepp som de flesta organisationer och företag använder sig av för 

att påverka sina anställda. Motivation är en slags motor i förändringsarbete. Ordet "motiv" 

och "motivation" står för driftkrafter och är beteckning på det som medvetet eller omedvetet 

ligger bakom varje beteende. På svenska betyder ordet motivation drivkraft, eller en vilja att 

bete sig på ett visst sätt (Nilsson, 2011). 

1.1 Bakgrund och problemställning 

Stimulans driver en individ att handla på ett visst sätt och det kan definieras som motiv. 

Motiven kallar man behov eller önskemål av olika slag. Man kan säga att motivation är när 

man aktiverar motivet och detta leder till att man driver en individ till att handla på ett visst 

sätt (Bruzelius & Skärvad, 2011). I denna uppsats är motivationen operativt definierad som 

den inre kraft som driver individer att uppnå personliga och organisatoriska mål. 

Yttre motivation styrs av beteendets konsekvenser, det kan vara materiella belöningar eller 

bestraffningar och detta kräver kontroll. Medans inre motivation är det man oftast efterstävar i 

arbetslivet och då styrs beteende av anställdas engagemang och vilja. Det ger bättre kvalité 

och effektivitet, samt kräver inte kontroll (Nilsson, 2011). 

I dagens moderna och teknologisk utvecklande samhälle tar e-handel mer plats och därför bör 

fysiska butiker fokusera att motivera sin personal för att kunna ge bättre service. Ramlall 

(2004) menar att motiverad personal höjer butikens lönsamhet genom ökad kundnöjdhet, 

medan omotiverad personal får det motsatta effekten. Det är viktigt att butikschefen får en 

förståelse för vad som motiverar medarbetare och att medarbetarna måste känna personlig 

mening i sitt arbete (Lindner, 1998). Den viktigaste resursen ett företag har är sina 

medarbetare, genom att fokuserar på sina medarbetare gör det en investering i sin 

betydelsefullaste resurs (Simon, 2011). 

Förr i tiden ansåg man att de anställda inte var viktiga för produktionen av varor och tjänster. 

Man såg anställda bara som “en input” för att producera varan eller tjänsten. Men efter att 

Elton Mayo genomfört en undersökning om motivation, vilket senare blev kallad Hawthorne 

studie, fann han att de anställda inte enbart motiverades av pengar utan även att de anställdas 

beteende har en koppling till deras attityd (Dickson, 1973). 

Efter att ha offentligt gjort studieresultatet blev många forskare intresserade, förvånade och 

började fördjupa sig mer inom ämnet. Från 1950 och framåt konstaterade flera forskare som 
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bl.a. Maslow, McClelland, McGregors och Herzberg att motivation utgör handlingens 

drivkraft d.v.s. de behov och intressen som stimulerar och driver en individ (Dickson, 1973).  

Enligt Jacobsen och Thorsvik (2007) är ledarskap ett speciellt beteende som människor utövar 

i avsikt för att påverka andras tänkande, inställning och uppförande. Butikschefen är beroende 

av sina medarbetare för att nå en framgångsrik butik (Bontis & Serenko, 2007). Det är inte 

enbart butikschefen som är beroende av sina medarbetare, även medarbetare är beroende av 

sin butikschef. Butikschefen är den som styr sina medarbetare mot rätt riktning, på så sätt 

finns det ett beroendeförhållande mellan parterna (Jönsson & Strannegård, 2009). 

Tidigare forskning visar på att företagen har de senaste åren förändrats mer än någonsin. Man 

har fått en annan syn på motivationsfaktorn i samhället, som är både viktig och lämplig i 

organisationer. Men det är fortfarande osäkert hur man med hjälp utav ledarskapet motiverar 

medarbetare (Frey & Osterloh, 2002). Enligt Maslow (1943) finns det fem grundläggande 

behov som vi människor känner att vi behöver uppfylla. Han har konstruerat en 

behovspyramid för att förmedla sitt budskap. Denna motivationsteori är mycket omdiskuterat 

bland forskare och den har fått en hel del kritik mot sig för att den anses vara för gammal och 

mycket förenklad (Miner, 2005). McClelland (1987) visar i sin studie en annan syn på 

motivation jämfört med Maslow. Medan Maslow utgår från fem grundläggande behov, 

grundar sig McClelland (1987) på tre motivationsfaktorer som har visat sig vara avgörande 

för människors förmåga till handling, effektivitet och framgång i arbetslivet (Nilsson & 

Gustafsson, 2006). 

Dessa tre motivationsfaktorer är (Nilsson & Gustafsson, 2006): 

·         Prestationer - att lösa problem, klara svåra uppgifter och nå resultat. 

·         Makt - inflytande, påverkansmöjligheter och viljan att ta ansvar. 

·         Samhörighet - behovet av att etablera och upprätthålla relationer, att samarbeta. 

 

McGregor är en annan forskare som menar att motivation uppstår när människan motiverar 

sig själv och att den har en stor potential till självförverkligande (Hein, 2012). 

En annan viktig och omtalad teoretiker är Herzberg, som säger att man kan dela upp arbetet i 

hygien- och motivationsfaktorer, där båda delarna måste vara aktiva för att arbetet ska bli 

tillfredsställande och motiverande (Herzberg, 1987).  

 

Butikschefen bör kombinera olika ledarstilar för att alla medarbetare motiveras av olika 

faktorer. Skulle butikschefen enbart tro att medarbetarna motiveras av lön hade en 
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löneförhöjning fått en felaktig effekt, om medarbetarna egentligen motiverades av ansvars och 

utvecklingsmöjligheter (Andersson m.fl, 2013). För att få en mer visuell bild och överblick 

över motivationsfaktorer som dessa teoretiker beskriver, kan ni se det här nedanför i vår 

motivationsmatris, figur 1.1. 

 

 

1.2 Problemformulering 

Rapporten kommer utgå från en huvudfråga: 

Hur motiverar butikschefer sina medarbetare?    

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att beskriva hur butikschefer kan motivera sina medarbetare. 

Hackman och Oldham (1980) visade i sin studie att arbetstillfredsställelse, prestationskvalitet 

samt anställdas inre motivation styrs av arbetets meningsfullhet och anställdas ansvar om 

slutresultat. I denna studie utgår vi från att motiverade medarbetare är betydelsefulla för 

kundbemötandet och att ledarskapet är viktigt för arbetstillfredsställelse, därför vill vi 

undersöka hur butikschefer motiverar medarbetarna. 

1.4 Avgränsning 

I denna uppsats har vi valt att avgränsa oss till livsmedelsbutiker. Fördelen med denna 

avgränsning blir att man får en mer fokuserad bild på hur butikschefer i livsmedelsbutiker 

motiverar medarbetarna. Nackdelen blir att man enbart riktar in sig på hur butikschefer i 

livsmedelsbutiker motiverar medarbetarna och inte hur butikschefer generellt motiverar 

medarbetarna. 
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2 Teoretisk referensram 

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

kommer att inleda med att beskriva olika behovsteorier och slutligen beskriva om 

arbetsutformning. 

2.1 Vikten av att motivera sina medarbetare 

En studie kring arbetsmotivation bland medarbetare har visat att utmanande arbetsuppgifter, 

utveckling och ansvar spelar en avgörande roll för arbetstagarens upplevda arbetsmotivation 

(Hasselberg & Sjöberg, 2012). Studien lyfter även fram betydelsen av återkoppling i arbetet 

samt goda relationer mellan ledaren och medarbetaren, som är centrala för arbetsmotivationen 

(Hasselberg & Sjöberg, 2012). Det är viktigt som butikschef att ha kännedom om att inte 

enbart lön är motiverade utan även andra faktorer är motiverande så som arbetsuppgifter 

(Lindner, 1998).  

Andersson m.fl. (2013) anser att individen måste ha en positiv inställning till att vilja bli 

motiverad för att det ska leda till goda prestationer.  

Studien som kallas "New model of job design" visar att människor är medvetna om 

medarbetarnas prestation som har direkt påverkan på företagets lönsamhet och vinst. 

Prestation ökar vid bättre motivation från chefen, och det är något som många forskare 

kommit fram till (Garg & Rastogi, 2006).  

   

Maslows behovstrappa är mest kända av behovsteorierna. Den har starkt stöd när man pratar 

om motivation (Samuelson, 2004). Maslows behovstrappa är konstruerad med hjälp av 

hierarki på så sätt att behoven längst upp i hierarkin bara kan uppnås genom att man 

tillfredsställer de lägre behoven först. Fysiologiska behovet kommer först och måste 

tillfredställas innan motivation för de andra nivåerna kan uppstå. Sedan kommer trygghets- 

och tillhörighetsbehovet. Vi människor är sociala varelser och vi vill känna att vi tillhör en 

grupp (Granbom, 1998). 

Dessa behov måste vara uppfyllda innan man kan gå vidare upp för trappan. På toppen ligger 

uppskattnings- och självförverkligandebehovet. Dessa behov kan individen uppnå om hen har 

möjligheten att utveckla och tillämpa sina kunskaper. Ledningen kan uppmuntra sina 

medarbetare genom att ge dom uppmärksamhet och belöningar (Granbom, 1998). Om en 

medarbetare eftersträvar att uppnå självförverkligande är det viktigt för både medarbetaren 

och företaget att arbeta mot samma mål (Granbom, 1998).  
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Vi har valt att beskriva om Maslows teori ytligt för att de andra teoretikerna grundar sina 

teorier utifrån Maslow. 

De teoretiker som  uppsatsen kommer innefatta för att få svar på vår problemformulering är 

McClelland, McGregor och Herzberg. Dessa kommer ge en överblick på hur man som 

butikschef kommer kunna motivera medarbetare. Här nedanför kan ni se varje teoretikers 

motivationsfaktor i vår motivationsmatris, figur 2.1. 

 

 

 

Samtliga teoretiker kommer vi redogöra här nedanför.  

2.2 McClellands behovsteori 

 

Till skillnad från Maslow som säger att människan har fem grundläggande behov, menar 

David McClelland att människan agerar utifrån bara tre behov. Dessa är prestation, makt och 

tillhörighet. McClelland menar att människan antigen har ett av dessa behov eller 

kombination av de som gör individen motiverad (McClelland, 1987). 

McClelland menar att om chefen vill motivera sina medarbetare på bästa sätt så krävs det en 

anpassning till de mänskliga behoven. 

 

Prestationsbehovet innebär att anställda har en önskan om att prestera bra och göra sitt 

yttersta. Dessa människor med ett stort prestationsbehov behöver känna sig nöjda med vad de 

åstadkommit på sitt arbete (Abrahamsom, B & Andersen. J 2000). 
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Tillhörighetsbehovet finns starkt hos individer som motiveras och mår bra i en grupp. Att 

skapa sig vänner och känna sig som en del utav en större social grupp är viktigt för individer 

med ett stort samhörighetsbehov (Abrahamsom, B & Andersen. J 2000). 

 

Maktbehov finns starkt hos de individer som har ett uttalat behov av att få styra och 

kontrollera.  Människor med ett starkt maktbehov är känsliga mot hur andra människor beter 

sig och är rädda om sitt rykte och vad andra tycker om dem (Abrahamsom, B & Andersen. J 

2000). 

 

Individer med högt prestationsbehov gillar att få personligt ansvar och själva hitta lösningar 

till problemen. Dessa individer är resultatinriktade och har ett behov av att prestera och nå 

framgång, fokuset ligger på att ständigt bli bättre och därför är det viktigt med nya 

utmaningar. Man vill framförallt arbeta självständigt eller så söker man sig till individer med 

samma prestationsbehov (Abrahamson, B & Andersen. J 2000). 

De vill oftast få konkret feedback på sitt arbete och strävar efter att lyckas. Det finns två olika 

typer av feedback, uppgiftsorienterad och känslomässig. Den känslomässiga feedbacken är 

motiverande för individer med stort tillhörighetsbehov och förknippas med beröm, bekräftelse 

och acceptans (McClelland, 2009).  

Uppgiftsorienterad feedback motiverar personer med stort prestationsbehov, den är kopplad 

till den direkta uppgiften och prestationen som visar hur man genomför uppgiften i relation 

till målet. Dessa individer med stort prestationsbehov får en större tillfredsställelse genom att 

klura ut uppgiften och nå de framtida målen, istället för att få beröm (McClelland, 2009). Det 

McCllelland (2009) hävdar är att individer som har ett stort prestationsbehov inte motiveras 

av materiella och ekonomiska belöningar. Status eller trygghetsbehov motiverar inte det 

heller. Endast om en ekonomisk belöning används som ett mått på framgång.  Han menar 

däremot att personer med ett svagt prestationsbehov påverkas av ekonomiska belöningar och 

andra externa motivationsfaktorer. 

Människor med högt maktbehov har kontrollerande och inflytelserika egenskaper. De vill ha 

inflytande över andra människor samt kontroll. De sporras av konkurrens och dras till prestige 

och status.  
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McClelland (2009) menar att det finns olika typer av makt, första handlar det om att 

kontrollera och dominera andra, försöka utnyttja andra och har en negativ ton. Den andra 

typen av makten är att använda övertygelse och inspiration för att hjälpa andra att lyckas. 

Dessa maktgrupper är socialiserad -/institutionell makt och personlig makt.  En ledare som 

använder sig utav socialiserad makt i sitt ledarskap visar sig vara effektivare i sitt ledarskap 

jämförbart med en ledare som använder sig utav en personlig makt (McClelland, 2009). 

 

Individer med stort tillhörighetsbehov strävar efter att bli accepterade och omtyckta. Dessa 

individer söker nära relation med arbetskollegor för att skapa en god relation på arbetsplatsen 

samt undvika konflikter genom att arbeta med goda vänner och kollegor. Individer söker och 

rättar sig efter olika grupper beroende på vilka sociala normer som förekommer i gruppen 

(McClelland, 2009). Enligt McClelland (2009) har vi ett starkare behov av en eller två av de 

tre alternativen, och att dessa behov är inlärda och beror på erfarenhet. Det innebär att 

McClelland (2009) tar avstånd från att behov är helt medfött, utan även något som utvecklas 

och ändras med vår livserfarenhet. 

Miner (2005) menar att behovsteorin om McClelland har tillfört ett stort värde kring 

arbetsmotivation som än idag ses positivt av många forskare inom motivation. McClellands 

behovsteori är bara utfört på manliga arbetstagare, därför är denna modell inte övertygande 

enligt Miner (2005). 

2.3 McGregors behovsteori 

 

Ledarskapsforskaren och psykologen Douglas McGregor är ytligare en forskare som har 

bidragit att sprida Maslows behovshierarki. McGregors teori bygger på Maslows 

behovshieraki och är en ledarskapsteori (Hein, 2012). 

McGregors grundtanke om motivation är att människan motiverar sig själv och att människan 

har en stor potential till självförverkligande (Hein, 2012). Enligt McGregor kan inte ledaren 

motivera medarbetarna, men de skapar ramar och förutsättningarna för medarbetarnas 

motivation. Det finns två typer av grundantagande och hypoteser som McGregor skapade, 

dessa är Teori X och Teori Y (McGregor, 2006). 

Teori X grundar sig på följande antagande(McGregor, 2006): 

- Människan vill helst inte jobba om det är möjligt och är väldigt lat. 
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- Människan bryr sig bara om sig själv och är ointresserad för organisationens mål. För 

att människan inte är intresserad utav att arbeta så måste de flesta människor tvingas, 

dirigeras, kontrolleras, och hotas med bestraffningar för att det ska sträva efter att nå 

organisationens mål. 

- Människan i sig vill undvika ansvar, gillar inte förändringar, föredrar att bli ledd, har 

inga ambitioner och föredrar trygghet framför allt annat.  

Dessa är det som grundar sig för Teori X, och detta blir då ledarskapets uppgift (McGregor 

2006): 

1. Det är ledningen som har huvudansvaret för att organisera produktionselementen som 

pengar, utrustning, material, människor och liknande med hänsyn till de ekonomiska 

intressena.  

2. Ledningens uppgift är att styra medarbetarnas åtgärder i en bestämd riktning, 

kontrollera deras handlingar, motivera dem och anpassa deras beteende så att det 

passar organisationens behov 

3. Utan att ledningen blandar sig in i organisationens behov skulle det leda till att 

medarbetarna skulle vara passiva. Därför är det väldigt viktigt att medarbetarna 

övertalas, belönas, bestraffas och kontrolleras, detta menas att deras aktiviteter måste 

styras. Ledningens uppgift är att fortplanta sig neråt till mellanchefer så att dem i sin 

tur levererar det till medarbetarna.  

Teori Y grundar sig på följande antaganden (McGregor, 2006): 

- Människan har ingen motvilja mot att arbeta. Arbetet kan vara en källa till 

tillfredställelse och då arbetar man gärna.  

- Hot och bestraffningar är inte det enda medel man kan använda för att få människor att 

sträva efter att uppnå organisationens mål. Människan kan själv styra och kontrollera 

för att tjäna de mål som hen är ”Commitment” till. 

- Genom de rätta grunderna kommer människan att inte bara acceptera ansvar utan 

också att vilja ta eget ansvar. Det är konsekvenser av erfarenheter som gör att man 

undviker ansvar och har otillräcklig med ambitioner, detta ligger inte i de mänskliga 

egenskaperna. 
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- Vanligt bland befolkningen är att visa en hög grad av nyfikenhet, fantasi och 

kreativitet i lösningen av organisatoriska problem.   

Dessa är det som grundar sig för Teori Y, och detta blir då ledarskapets uppgift 

(McGregor 2006): 

1. Det är ledningen som har huvudansvaret för att organisera produktionselementen som 

pengar, utrustning, material, människor och liknande med hänsyn till de ekonomiska 

intressena.  

2. Människan är inte till sin natur passiv och i opposition till organisationens behov. Det 

har hon blivit som en konsekvens av de upplevelser och erfarenheter som hon haft i 

organisationer.  

3. Det är inte ledningen som skapar motivationen för människor utan organisationens 

mål finns hos alla människor. Det är ledningens ansvar att göra det möjligt för att 

medarbetarna ska själva upptäcka och utveckla de mänskliga egenskaperna.  

2.4 Herzbergs tvåfaktorer  

 

Förutom Maslows behovshirarki, McClelland- och McGregors behovsteori så finns det ännu 

än välkänd teori om motivation som används och citeras flitigt (Hein, 2012). Det är två-faktor 

teorin av Frederick Herzberg (1987). Han kom på ett helt nytt koncept om arbetsmotivation. 

Herzbergs huvudbudskap är att man måste förstå att det skiljer sig mellan två olika 

motivationsfaktorer. Herzberg (1987) hävdar att jobbtillfredsställelse är kopplat till 

motivationsfaktorer och att icke- jobbtillfredsställelse är kopplad till hygienfaktorer. Med 

detta menar Herzberg att det är olika faktorer som bestämmer jobbtillfredsställelse och icke-

jobbtillfredsställelse, men att det har en koppling med varandra (Herzberg, 1987).   

En ut av faktorerna är hygienfaktorer och den är kopplad till förhållanden kring arbetets 

utförande. Dessa är relaterade till det externa arbetet, såsom arbetsförhållanden, 

utvecklingsmöjligheter och lön etc. Dessa faktorer är vanligaste orsakerna till missnöje, men 

måste finnas i arbetet för att medarbetarna ska känna arbetstillfredsställelse. Hygienfaktorer 

leder sällan till en tillräcklig arbetstillfredsställelse eller tillräckligt för att motivera 

medarbetarna då det ska finnas på arbetsplatsen (Herzberg, 1987). 
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Herzberg (1987) menar att hygien avlägsnar hälsorisker från arbetsplasten. Otillfredsställdhet 

av hygienfaktorerna på arbetsplatsen bidrar till dåliga arbetsattityder och detta behöver 

underhållas för att medarbetarna ska ha en god och positiv attityd gentemot arbetet, samt att få 

motivation för arbetet. Genom att jobba med medarbetarnas behov av hygien, så förebygger 

man missnöje och dåliga arbetspresentationer. Men skulle dessa faktorer ligga under det 

acceptabla för en medarbetare så skulle det leda till missnöje med arbetet. Motsatsen gäller 

dock inte om arbetsförhållanden skulle vara optimala för medarbetaren, då skulle de inte vara 

missnöjda, men de skulle heller inte vara nöjda.  

Den andra kallas motivationsfaktorer och är kopplad till själva arbetet. Motivationsfaktorer är 

knutna till arbetstillfredsställelse och motivation. Dessa faktorer är relaterade till de interna 

arbetet, såsom feedback, ansvar och arbetet i sin helhet. Motivationsfaktorerna kan leda till 

positiva arbetsattityder då individens självförverkligande behov i arbetet tillfredsställs, vilket 

är målet för många medarbetare. Själva arbetsprestationen kan ge medarbetaren känslan av 

självförverkligande, men de omgivande förhållandena av arbetsutförandet kan inte ge 

medarbetaren känslan av självförverkligande (Herzberg, 1987).   

Herzberg (1987) hävdar att om man ska skapa arbetstillfredsställelse hos medarbetarna så 

måste både hygien- och motivationsfaktorer finnas med i arbetet. Precis som alla andra teorier 

så har även Hertzbergs tvåfaktor teori fått kritik. Hong Tan & Waheed (2011) menar att det 

finns en skillnad mellan hygienfaktorer och motivationsfaktorer som inte alltid är så 

uppenbara, då människor ser saker på olika sätt. Lön kan exempelvis vara väldigt motiverande 

för en del personer, medan den kan ses som en självklarhet för andra (Hong Tan & Waheed 

2011). 

2.5 Hur kan butikschefen motivera sina medarbetare 

Använder man sig utav McGregor motivationsteori som butikschef dvs. går man in på 

belöningar, bestraffningar, kontroll och övertala medarbetarna för att uppnå motivation leder 

det till konsekvenser. Det finns både positiva och negativa faktorer med McGregors 

motivationsteori. Det positiva är att genom användning utav kontroll och bestraffning leder 

det till att medarbetarna förmodligen kommer få riktlinjer på hur det ska vara och detta kan 

skapa motivation för medarbetarna. En väldigt viktig metod som butikschefen använder sig 

utav för att motivera medarbetarna är att belöna medarbetarna så att det känner att chefen 

uppskattar en. Men det finns en risk med belöningssystem och det är att de kan bli något som 

medarbetare tar för givet och förväntar sig att få hela tiden. Det kan hända att anställda tolkar 
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en utebliven belöning som bestraffning och negativa känslor kan uppträda. Samarbetet mellan 

medarbetarna kan även försämras när de börja rankas mot varandra och detta kan leda till 

känslor av misslyckande, avundsjuka eller besvikelse (Anderson, m.fl. 2013). Om en 

butikschef väljer att leda med hjälp utav McGregors ledarstil kommer han att jobba med att 

försöka få ordning och kontroll över det anställda. För att en medarbetare ska bli motiverade 

krävs det väldigt mycket och något som är oerhört viktigt är att medarbetaren får ta eget 

ansvar (Jönsson & Strannegård, 2009).  

Använder man sig utav McClelland motivationsteori som butikschef kommer man att använda 

sig utav tillhörighet, prestation och makt (McClelland, 2009). Att styra med hjälp utav makt 

sätter stort fokus på medarbetarens motivation. Däremot kan det ge en negativ effekt genom 

att man blir för ”maktgalen” och kan leda till att man vill kontrollera allt. Tillhörighet är en 

väldigt viktig motivationskälla för en butikschef, det är här man lyckas knyta ”teamkänslan”. 

En viktig faktor för att bli motiverad som medarbetare är att känna trygghet. Beroende på om 

medarbetarna har ett högt eller lågt prestationsbehov kommer det att motiveras på olika sätt. 

För en del medarbetare blir enbart motiverade utav materiella och ekonomiska föremål, 

medans andra medarbetare blir motiverade utav att ha mer personligt ansvar och själv hitta 

lösningar till problemen. 

Men väljer butikschefen att använda sig utav Herzbergs motivationsteori för att motivera 

medarbetarna kommer det ge följande konsekvenser. Butikschefen måste då välja att bygga 

trivsel för medarbetarna, inte genom att höja deras lön eller andra förmåner, utan att ge dom 

utvecklingsmöjligheter och feedback. Det Herzberg (1987) menar är om man höjer lönen för 

medarbetaren kommer den inte bli mer motiverad för det. Här handlar det mer om att 

butikschefen ska ge mer feedback och utvecklingsmöjligheter till det anställda för att det ska 

bli motiverade. Följer man Herzbergs modell som butikschef kan det leda till att man tror att 

en del saker enbart motiverar medarbetarna. Sanningen är att alla medarbetare är olika och 

ibland kan lön och andra förmåner vara en motivations källa. 
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3 Metod 

Vi kommer i detta avsnitt att klargöra för hur vi kommer tillväga med att få svar på vår 

problemformulering och syftet. Vi kommer att motivera den valda metoden samt kritiskt 

granska och utvärdera den. Vi kommer också att beskriva hur våra teoretiska utgångspunkter 

kopplas till det empiriska arbetet, och i denna del ska vi ta upp urval, datainsamling, samt 

analys, validitet och reliabilitet. 

3.1 Utveckling av problemställning 

Vi som blivande butikschefer valde att inrikta oss på ämnet ledarskap. Inom ledarskap valde 

vi att avgränsa oss inom området motivation. Motivationen är det som får anställda att 

engagera sig i arbetet. Vi vill med detta arbete komma fram till hur butikschefer använder sig 

utav sitt ledarskap för att kunna skapa motivation hos sina medarbetare, då butikschefen är 

nyckeln till butikens framgång. Det är butikschefens ansvar att kunna motivera de anställda, 

och genom motivationen blir de anställda mer engagerade i arbetet. Genom motiverade och 

engagerade medarbetare kommer det leda till trivsel på arbetsplatsen, som genererar 

lönsamhet.    

 

Vi kommer inte att kunna dra slutsatsen att de anställda verkligen blir motiverande, för att vi 

kommer bara ta hänsyn till hur butikschefen tror sig motivera de anställda.  För att kunna dra 

slutsatsen om att medarbetarna blir motiverade av butikschefen så måste vi även intervjua alla 

medarbetare i butiken.  

För att utveckla en bra problemställning måste man utgå ifrån tre dimensioner som är viktiga 

enligt Jacobsen (2002). Dessa tre dimensioner är Klar/oklar, beskrivande/förklarande och 

huruvida man kan generalisera problemställningen eller inte. En klar problemställning är att 

man har mycket kunskap om en problemställning medan oklar är att man har lite kunskap om 

det och man vill undersöka det. I denna uppsats har vi klar problemställning eftersom vi har 

tidigare forskning samt teorier om detta område.  

 

 

Skillnaden mellan en beskrivande och en förklarande problemställning är att beskrivande 

problemställning syftar till att beskriva en frekvens, ett omfång eller omfattning av ett 

fenomen medan en förklarande syftar till att reda ut orsakerna till fenomenet. Enligt Jacobsen 

(2002) koncentrerar sig en beskrivande problemställning sig ofta på att beskriva skillnader 

och likheter vid en given tidpunkt medan förklarande problemställning har en önskan att 
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förklara varför det finns skillnader och likheter. Vi har en beskrivande problemställning då vi 

enbart beskriver vilka skillnader och likheter butikschefer använder sig utav för att motivera 

det anställda. Jacobsen (2002) hävdar även att det är svårt vid en kvalitativ studie att 

generalisera pga. att man har för få enheter att jämföra med. Då vi använder oss utav 

kvalitativ metod och enbart intervjuat tre butikschefer blir det svårt att kunna generalisera. 

 

Genom att vi sammanfattar vår problemställning har vi kommit fram till att vi har en klar och 

beskrivande problemställning, samt att det kommer bli svårt att generalisera. Som Jacobsen 

(2002) hävdar är en beskrivande och klar problemställning att beskriva ett tillstånd som vi 

känner till. Genom att vi kommer beskriva om hur butikschefer motiverar medarbetarna i 

butiken kommer vi kunna beskriva ett tillstånd som vi har kännedom om. 

3.2 Val av undersökningsutformning 

Vad det gäller utformning av sin undersökning finns det olika typer enligt Jacobsen (2002), 

det finns extensiv eller intensiv. Extensiv är när man går på bredden och intensiv är när man 

går på djupet av problemet. Vår undersökning kommer vara intensiv för vi kommer intervjua 

butikschefer inom livsmedel för att få bra och detaljerad information. Undersökningen 

kommer genomföras genom att vi kommer intervjua tre butikschefer som kommer ge oss 

mängd data som vi sen kommer kunna analysera.   

Olika butikschefer använder sig av olika verktyg för att motivera det anställda i butiken. 

Därför är det väldigt viktigt att vi inte bara intervjuar en butikschef utan väljer att intervjua 

fler butikschefer i olika butiker. Vi vet att det skiljer sig ganska mycket om hur man motiverar 

och vilka verktyg man använder sig i olika branscher, därför har vi valt att rikta in oss mot 

livsmedelsbutiker. Vi har valt att rikta in oss mot livsmedelsbutiker också för att vi ska 

undvika att undersökningen ska vara bred och ofokuserad samt att resultat ska vara rättvist.  

3.3 Val av undersökningsmetod 

Det är viktigt när man ska genomföra en undersökning att välja mellan en kvalitativ eller 

kvantitativ metod. Jacobsen (2002) hävdar att en kvantitativ undersökning är när man har 

många enheter och går mer på bredden, medan den kvalitativa kräver färre enheter och går 

djupare. För vår undersökning är kvalitativ mest relevant då vi vill få ut så mycket 

information som möjligt av de få enheter vi har intervjuat.   
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Enligt Jacobsen (2002) är en enskild intervju tidskrävande men är en bra undersökningsmetod 

om man vill veta hur en enskild individ tänker på en sak. En intervju är att man samtalar med 

den som blir undersökt i en vanlig dialog. Data kommer då hämtas med ord och berättelse 

från respondenten. 

Vi har valt att utföra intervjuer med butikschefer i livsmedelsbutiker för att vi vill få en 

förståelse för hur det motiverar deras anställda. Genom att vi utför intervjuer kommer vi in på 

djupet och få stor mängd data som vi kommer kunna relatera till vår teoretiska referensram.   

3.4 Val av enheter 

Vi har valt att intervjua tre stycken butikschefer i tre olika livsmedelsbutiker inom Södertälje 

området. Då vi kommer att intervjua tre stycken butikschefer kommer vi få  en mängd 

datainsamling. Vilket vi kommer att bearbeta och studera för att sedan kunna komma fram till 

en slutsats och vilka metoder de använder sig ut av för att motivera medarbetarna. Vi tyckte 

tre stycken butiker skulle vara lagom för detta arbete, då vi har ett par månader att färdigställa 

detta arbete. Hade vi tagit färre butiker skulle vi inte få tillräckligt med mängd data för att 

kunna dra en relevant slutsats och hade vi tagit flera butiker hade tiden inte räckt till. Vi valde 

att intervjua butikscheferna för att kunna gå in djupare på vilka metoder de använder sig ut av 

dagligen för att motivera medarbetarna på arbetsplatsen. 

Vi har valt både stora och små livsmedelsbutiker för att se hur butikschefen motiverar 

medarbetarna. Då vi har valt både stora och små livsmedelsbutiker kan vi även där dra en 

slutsats om det skiljer sig med varandra, vad det är som särskiljer en butikschefs agerande på 

en stor livsmedelbutik respektive en liten livsmedelbutik. Vi är medvetna att det finns andra 

faktorer som spelar roll när det gäller att motivera medarbetarna för butikschefen. Exempelvis 

vilka resurser han har att utgå ifrån. Får han ge bestraffningar? Får han ge belöningar? Hur 

mycket fria händer har han och om han får delegera eller inte?  Valet föll på butikschefer då 

vi själva är blivande butikschefer samt att det är deras uppgift att se till att medarbetarna är 

motiverade på arbetsplatsen. 

3.5 Koppling mellan teori och frågeformulär 

Vi formulerade våra frågor med utgångspunkt från det teoretiska perspektivet som vi 

presenterade i kapitel 2. En mer ingående redogörelse för kopplingen mellan teoretiska 

utgångspunkten och intervjufrågor följer i vår bilaga.  I bilaga 5 finns en sammanställning 

som kopplar samman teoretiska begreppen och vårt frågeformulär. 
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När vi sammanställde vårt frågeformulär tog vi hänsyn till vad Johansson Lindfors skriver när 

det gäller utformning och genomförande (Johansson Lindfors, 1993). Att frågorna ska vara 

enkla och klart formulerade, och det är viktigt att informera respondenten om vem som står 

bakom den och syftet med undersökningen. 

3.6 Kritisering av metodval  

Vår val av metod kan medföra både negativa och positiva konsekvenser och begränsningar.  

När man utför en kvalitativ undersökning kan det lätt bli att man är subjektiv i sin bedömning. 

För att undvika detta ska vi försöka vara objektiva i vår inställning och gå igenom alla svar 

tillsammans. Nackdelen med vald metod är problem med generalisering av studien p.g.a. få 

respondenter i intervjuerna. Vårt kroppsspråk samt ansiktsuttryck kan påverka intervjuade 

personer till att skapa oriktiga svar. Samt även kontexteffekt kan skapas, som innebär att 

situationen och omgivningen kan påverka respondenten (Jacobsen, 2002). Vår mätprocess kan 

vara bristfällig då den förutsäger att alla respondenter ska förstå frågor på samma sätt. 

(Bryman & Bell, 2013).  

Vi är medvetna att kvalitativa metoden är resurskrävande. Intervjuer tar oftast långt tid att 

genomföra och man har begränsat med tid, därför får man nöja sig med ett fåtal intervjuobjekt 

samt att detta kan påverka resultatet. 

3.7 Litteraturval 

Vi började vårt arbete med att gå igenom ett antal vetenskapliga artiklar och tidigare 

forskning som handlade om ledarskap. Dessa artiklar hittade vi genom sökning på högskolan i 

Skövdes hemsida. Genom dessa artiklar fick vi mer uppslag till sökord för att hitta relevant 

litteratur. För att få mer kunskap inom ämnet har vi även gått igenom referenserna i de böcker 

som vi har använt oss i tidigare kurser. 

De teorier som vi använt oss utav är de mest grundläggande för motivation, såsom Maslows 

behovshierarki, som vi anser bidrar till att förklara människors olika behov. Teorier som 

McGregors och McClellands behovsteori är utvecklad av Maslows behovshierarki och är mer 

nytänkande samt Hertzbergs tvåfaktorsteori. Dessa teorier passar till undersökningen som vi 

ska utföra eftersom de behandlar motivation på arbetet samtidigt som de tar upp icke - 

monetära motivationsfaktorer.  
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3.8 Genomförande av analys och slutsats 

Det finns tre faser som ska genomgås vid genomförande av en analys vid kvalitativ metod, 

enligt Jacobsen (2002): 

Första fasen - Är en grundlig och utförlig beskrivning av genomförande intervjuer.  

Andra fasen - Är en systematisering och kategorisering, här  insamlas  materialet och sedan 

där på systematiseras i olika kategorier.  

Tredje fasen - Är en kombination där materialet som var dold under intervjun skall tolkas och 

framhävas. 

Vi fick tillåtelse av alla våra respondenter att spela in intervjuerna för att inte gå miste om 

någon viktig data. Sedan spelades intervjuerna upp och vi gjorde en noggrann redogörelse av 

frågeformulären och intervjuerna, dessa gjordes på samtliga tre intervjuer.  Sedan  delade vi 

upp  teorierna  och texten för att organisera de i olika kategorier.  Vi delade in alla tre 

intervjuer i varsin rubrik i empiri avsnittet. I analysdelen kombinerade vi empiri och teori 

delen för att tolka materialet utifrån en teori i taget.  

Man ska ta hänsyn till validitet och reliabilitet efter att slutsatserna är dragna och resultaten 

har kontrollerats. Validitet innebär att det vi mätt är relevant i undersökningen samt graden av 

generalisering (Jacobsen, 2002). Vi avsåg att mäta hur butikscheferna motiverar 

medarbetarna. Därför valde vi att intervjua butikschefer, vilket är personen som har 

huvudansvaret för butiken, och som har bäst inblick om hur man motiverar medarbetare. Vi 

anser att källorna som vi har använt oss utav för vår studie är relevanta. Vi har intervjuat 

endast tre butikschefer i denna uppsats och detta leder till en låg grad av generalisering. Med 

reliabilitet menas hur resultatets tillförlitlighet och i vilken  utsträckning av resultatet kan 

utföras med samma undersökning (Jacobsen, 2002). Det kan vara svårt att veta i hur stor 

utsträckning butikscheferna gav oss riktig information, men vi försökte minska risken för 

okunskap vid intervjun genom att skicka iväg frågeformuläret ett par dagar i innan.  Detta 

ledde till att butikscheferna fick tid att fundera kring frågorna och hur de skulle svara i 

intervjun. Det sågs som en självklarhet att butikscheferna fick bestämma plats och tid för 

intervjuerna då vi ville att de skulle känna sig bekväma och inte stressade. Om denna 

undersökning skulle göras om tror vi att svaren kan varieras med tanke på att det kan finnas 

ett par faktorer för det som bl.a. stressnivå, personens humör och eventuellt nya erfarenheter 
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som kan bidra till andra svar. I våra intervjuer försökte vi  inte påverka butikschefens svar för 

att minska risken för felaktiga svar. 

4 Empiri 

I detta kapitel sammanfattar vi den information som vi har fått fram, genom våra intervjuer 

med butikscheferna i respektive butik (Ica Enhörna, Coop och Willys). Inledningsvis kommer 

vi att beskriva lite kort om varje butik och sedan kommer vi redogör svaren från 

butikscheferna. 

4.1 Intervju med butikschefen på Ica Enhörna Södertälje 

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 

(Elektronisk 1). 

Ica Enhörna ligger i Södertälje och har en butiksyta på 600kvm som är indelade i 4 

avdelningar och består av 10 anställda.  

Butikschefen Susanne Schelander har drivit butiken med sin man i snart 10 år. Själva butiken 

har funnits sedan 1980.  Susanne är en väldigt drivande och positiv person som tycker att det 

är roligt att gå till jobbet. Susanne försöker hålla motivationen uppe oavsett hur tufft läget är 

genom att alltid tänka positivt och söka efter nya utmaningar. Det är viktigt att vara motiverad 

själv för att kunna sprida entusiasm och glädje vidare till medarbetarna, tycker Susanne. 

Susanne har en väldigt bra och nära kontakt med sina medarbetare, och vilket leder till en 

ömsesidig kommunikation. Dagarna inleds med att alla hälsar på varandra för att 

uppmärksamma motparten. Det är viktigt att hälsa på varandra eftersom man uppmuntrar och 

motiverar varandra då. Hon tycker att det är oerhört viktigt med att ge ansvar till 

medarbetarna. ”Folk växer när de får uppgifter att ansvara över, hur kul är det att komma till 

jobbet och bara sitta i kassan hela dagarna?” säger Susanne. Susanne menar att medarbetarna 

behöver varierande ansvarsområden för att få de bli motiverade.   
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Medarbetarna på Ica Enhörna är mycket självgående där de har en eller flera avdelningar som 

de ansvarar över. Susanne tycker det är viktigt att personalen får stöd för att kunna utföra sina 

uppgifter. Det räcker inte med att bara ge de uppgifter utan det handlar också om att ge dem 

rätt underlag och kompetens inom det ansvarsområdet. 

En utav de viktigaste motivationsfaktorerna är att varje medarbetare känner att de är delaktiga 

i butiken, att de är en del av teamet. Susanne berättar att man måste vara en stöttande ledare 

och nyckeln till framgång är att ge positiv feedback.  

Som ledare har Susanne en viss makt, hon använder sin makt för att kunna styra butiken mot 

de uppsatta målen. Genom att delegera ut ansvaret till medarbetarna använder hon sig av sin 

makt. Makt kan både ses positivt och negativt, tycker Susanne. Positiv makt innebär att man 

har en bra relation med sina medarbetare genom att man tar sin tid och lyssnar på dem.   

Negativ makt menar Susanne att man som butikschef kan ibland missbrukar sin makt genom 

att "bossa" för mycket över medarbetarna och detta leder till irritation hos medarbetarna. 

Susanne tycker att tillhörigheten är en viktig faktor som sammansvetsar gruppen "Alla vill 

tillhöra någonting ". Detta underlättar butikschefens arbete eftersom medarbetare löser 

konflikter själva. Medarbetarna brukar fika eller äta frukost tillsammans för att öka 

tillhörigheten. Susanne brukar också anordna olika aktiviteter under året för att kunna bidra 

till att höja samhörigheten, exempelvis julbord. 

Susanne använder sig inte särskilt mycket av bestraffningar utan endast då det behövs för 

butikens bästa. Susanne tror inte att man motiveras utav bestraffningar men hon följer 

kollektivavtalet och detta kan medföra bestraffningar. Susanne tror att det fungerar bättre med 

ett personligt samtal än att få en utskällning.  

När det gäller belöningar tror dock inte Susanne att lönen är en bidragande faktor till 

arbetsmotivationen då lönerna inom handeln inte är de högst betalda. Hon tror inte att 

bonussystem skulle vara en motiverande faktor för att det inte skulle vara någon hög bonus 

med tanke på att det är en liten butik. Däremot tror hon att högre lön kan motiveras beroende 

på medarbetarens situation. Har man ett extra jobb och studerar samtidigt är det väldigt viktigt 

med att tjäna några extra slantar gentemot om man endast jobbar deltid/heltid, där värdesätter 

man mer bekvämlighet och trivsel framför lön. Men hon menar även att personal som arbetar 

på helger blir mer motiverade till att arbeta då man får ett tillägg för obekväma arbetstider. 

Istället för att ge en löneökning till medarbetarna säger Susanne att hon jobbar mer med att ge 
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positiv feedback genom att berömma sina medarbetare oftare. Susanne ger även en extra 

förmån till sina medarbetare för att öka motivationen och detta gör hon genom att hyra in en 

naprapat som masserar medarbetarna till ett förmånligt pris. Detta har visat sig öka 

motivationen hos medarbetarna samt resulterat till färre sjukskrivningar.  

Susanne vill att alla ska känna att de är lika viktiga, och när det gäller kontroll så vill hon att 

personalen ska vara så självständiga som möjligt och hon agerar mer som stöd.  Susan tror  

om alla medarbetare förstår sina arbetsuppgifter och ansvarsområde så behöver hon inte 

kontrollera  lika mycket. Trivsel är enligt Susanne en av de viktigaste motivationsfaktorerna, 

för att kunna trivas behöver man ha en öppen kommunikation i arbetsplatsen. Susanne anser 

att komma till en trivsam arbetsplats där medarbetarna känner tillhörighet, är mer 

betydelsefull än de materiella belöningar. 

4.2 Intervju med butikschefen på Coop Södertälje 

Coop finns på över 700 platser i landet och är Sveriges enda kooperativa matbutikskedja. Det 

betyder att det är du, tillsammans med 3,4 miljoner andra medlemmar, som äger Coop via 

den konsumentförening du är medlem i (Elektronisk 2).  

Jari Viitala har varit butikschef i drygt 6-7 år, men nu är han franchisetagare. Butiken har 28 

anställda och har funnits i 10-15 år. Butiksytan är 1200kvm.  

Jari är en målinriktad och ambitiös person. Jari drivs av att tjäna pengar, öka butikens 

lönsamhet och få nöjda kunder samt att se till att utveckla personalen och att få dem att må 

bra. ”Om personalen mår bra underlättar det mitt arbete” säger Jari. Jari tycker att en viktig 

del av hans jobb är att motivera det anställda och han motiverar sina anställda på olika sätt. 

Han försöker berömma den enskilde medarbetaren inför alla medarbetare för att öka deras 

självförtroende och drivkraft. Men om den enskilde medarbetaren har gjort något fel så tar 

han det inte framför gruppen, utan enskild i hans kontor för att inte sänka självförtroendet och 

drivkraften. "Berömma i grupp och fördärva enskild" tycker Jari.                                                                                                                                                                               

Men samtidigt ställer Jari krav på sina anställda, att alla ska vara bäst på sitt område.            

Jari ser sin butik som ett "fotbollslag", vi alla är fotbollspelare som strävar efter samma mål. 

Jari har en coachande roll, han försöker att uppmuntra personalen att prestera mer utöver sina 

ansvarsområden. 
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Jari tycker att ordet makt är negativ laddad. Hans roll och plikt som butikschef är att avskeda 

eller berömma medarbetarna. ”Min makt är att jag ska optimera företaget, det ingår i min roll 

” säger Jari. 

Jari tycker att tillhörighet och teambildning ingår i lagarbetet. Jari vill att det ska vara en bra 

och trivsam arbetsmiljö och relationen mellan medarbetarna ska vara på topp. Genom att 

medarbetarna har en bra relation med varandra kommer det att speglas vidare till kunderna 

och detta kommer leda till att kunderna få en vänskapsrelation med medarbetarna. Detta 

kommer gynna butiken för att det kommer öka lojaliteten.  

Jari anordnar olika utbildningar för att öka kompetensen hos medarbetarna. Genom olika 

aktiviteter som Jari arrangerar lyckas han få en bättre sammanhållning i teamet, som t.ex. 

afterwork kvällar. Men samtidigt tycker Jari att han som chef måste hålla distans ”Jag behöver 

inte vara deras bästa vän eftersom jag kan sparka någon imorgon. Men däremot uppmuntrar 

jag personalen att umgås med varandra.” säger han. 

Jari tycker att belöningar fungerar bättre om man vill att personalen ska prestera bättre, göra 

"det lilla extra" men bestraffningar fungerar om man vill förhindra att personalen gör fel. Han 

belönar sina anställda i form av bidrag, där friskvårdsbidrag och firmafester är inkluderade. 

Enligt Jaris personliga erfarenheter motiveras medarbetarna av belöningar mer gentemot 

bestraffningar. Men bestraffningar måste också finnas i butiken för att personalen ska gå mot 

rätt riktning.  

Jari använder sig utav kontroll för att ha koll på medarbetarna. Främst har Jari en 

"bakgrundskontroll" över medarbetarna, men den största kontrollen ser han bakom skärmen i 

form av siffror och statistik. Jari vill inte att personalen ska känna sig allt för kontrollerade för 

att det bygger osäkerhet bland medarbetarna, han vill att medarbetarna ska känna en viss 

frihet och tillit från butikschefen.  

Jari menar att genom mer ansvar lär de sig nya saker och på så sätt ökar det motivation för 

medarbetarna. Jari säger att det finns två olika typer av medarbetare, de som vill ha ansvar 

och de som inte vill ha ansvar. Därför är det väldigt viktigt att förstå som butikschef vilka 

man ska ge ansvarsområden till och vilka man inte ska ge de till, för att öka deras motivation. 

När det gäller belöningar tycker Jari att de är motiverande till en viss grad. Detta är väldigt 

individuellt. Har man lön som man klarar sig på är inte lönen motiverande längre, men skulle 

man ha en lägre lön då kan man bli motiverad om man får ett par extra tusen i månaden. 
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Pengar kan vara en symbol att man har nått en viss nivå men om du inte behöver pengar då är 

det inte motiverande längre, tycker Jari. 

Om lön inte är viktig och motiverande så är uppgifter, ansvar och positiv feedback 

motiverande. Något som är väldigt viktigt är Teamkänslan, att man bygger en bra relation 

med alla medarbetare och chefer i butiken.  Lön och ansvar går hand i hand. Har man mycket 

ansvar eller mer ansvar så förväntar sig medarbetarna att det ska få mer betald, och får man 

inte mer betald blir man oftast omotiverad, säger Jari. 

Det är viktigt med utvecklingssamtal och lönesamtal för att kunna följa upp medarbetarens 

utveckling och bygga upp motivationen, tycker Jari. Det viktigaste motivations faktorn som 

Jari tycker, är att skapa en trivsam arbetsplats genom att ge positiv feedback.    

4.3 Intervju med butikschefen på Willys Södertälje 

Willys har varit väldigt framgångsrikt under de närmsta trettio åren. Det som startades som 

en liten butik i Göteborg är nu en rikstäckande kedja med 190 moderna butiker, varav ett 

fyrtiotal utgörs av mindre butiker som heter Willys Hemma. Willys fortsätter att expandera 

vidare. Sedan år 2000 ägs Willys av börsnoterade Axfood. Tillsammans med de övriga 

bolagen och kedjorna i Axfood utgör de en stark aktör på dagligvarumarknaden, vilket gör att 

de kan pressa priserna ytterligare (Elektronisk 3). 

Dennis har varit butikschef på Willys i 1 år, men har haft ledande positioner i över 12 år. 

Butiken har funnits i 10 år och har en butiks yta på 2780 kvm. Willys butiken har idag 42 

anställda. 

Dennis är väldigt målinriktas och social person som älskar att prata med kunder och leda 

medarbetare. Motivation för honom är när man känner arbetsglädje. 

Han jobbar mycket med feedback och berömmer medarbetarna oftast. Dennis säger att han 

försöker att hitta någonting positivt varje dag hos sina medarbetare. Hans mål är att lyfta sina 

medarbetare att dem känner meningsfullhet med sitt arbete. För att få medarbetarna känna sig 

"viktiga" säger Dennis att man måste överdriva lite när man berömmer. Det räcker inte med 

att ge dem ytlig berömmelse för att få dem bli motiverade, man bör överdriva berömmelsen 

en aning för att väcka "det lilla extra känslan" hos medarbetaren. Det är kul att få beröm och 

det leder till att medarbetarna blir motiverade, säger Dennis.  



26 
 

Dennis är väldigt försiktig när han väl använder sig utav makt, för att han vill att alla ska vara 

delaktiga. Dennis lyssnar på sina medarbetare vad dem har att säga, men om personalen har 

olika åsikter så har han alltid sista ordet. Ett ordspråk som Dennis använder sig utav är " 

Kungen tar alltid knekten" D.v.s. Oavsett vad för åsikter medarbetarna har kommer han alltid 

ha sista ordet. Men Dennis är en ödmjuk ledare och det är sällan de sker att han behöver utöva 

sin makt negativt. 

Att alla ska sträva efter samma mål och team bildning är en viktig faktor. För att kunna göra 

det måste man få upp lagkänslan hos medarbetarna så att de känner tillhörighet, säger Dennis. 

Dennis berättar att det fanns mycket grupperingar när han började som butikschef, så han 

ansträngde sig väldigt mycket för få bort grupperingarna. Han omplacerade medarbetarna så 

att de fick arbeta med andra kollegor som de tidigare inte hade arbetat med. Dennis anordnar 

ofta after work träffar och där ingår bl.a. brännboll, biokvällar och bowlingkvällar.  

Dennis tror inte att man ökar motivationen genom bestraffningar och använder sig sällan utav 

det. Däremot fungerar belöningar mycket bättre när det gäller att motivera medarbetarna. 

Dennis anordnar olika sorters tävlingar mellan avdelningarna för att få upp motivationen hos 

medarbetarna.  Dennis säger att priset på vinst av tävling inte behöver vara något märkvärdigt, 

men bara man har en tävling triggar det medarbetarna att jobba hårdare och bättre. Detta 

underlättar Dennis jobb genom att medarbetarna sinsemellan triggar igång varandra.   

Att ha kontroll över medarbetarna tycker Dennis är en viktig faktor för motivationen. Släpper 

man kontrollen kommer personalen bli slappa och då kommer de tro att deras uppgifter inte är 

lika viktiga. Om medarbetarna får ansvar ökar deras motivation. Dennis tycker att ge beröm 

och positiv feedback är det viktigaste för att motivera medarbetare.  

Dennis tror inte att pengar är en motiverande faktor för medarbetarna i denna bransch, då 

löneökningen är väldigt låg. Har man ansvar för en viss avdelning får man en liten extra slant 

varje månad som inte är så motiverande. Dennis uppger att Willys inte har ett bonus system 

för medarbetare, men ifall det skulle ha någon form av bonussystem tror Dennis att det skulle 

motivera medarbetarna.  Som Dennis sa tidigare är feedback den viktigaste faktorn när det 

gäller att motivera medarbetare, det är även den svåraste.  Det som gör feedback till en svår 

faktor är att medarbetare vill ständigt höra om det gör ett bra eller dåligt jobb.  De är svårt 

som butikschef att alltid nå ut till anställda då man har många arbetsuppgifter att hålla koll på. 

Men Dennis jobbar ständigt med att alltid försöka ge feedback till samtliga medarbetare.  



27 
 

4.4 Sammanfattning 

För att skapa arbetsmotivation arbetar de intervjuade butikscheferna på ett liknande arbetssätt 

då de ger ansvar och låter medarbetarna medverka i beslutsfattande och ger positiv feedback.  

Då Willys i Södertälje är en stor butik varierar arbetsuppgifterna. Medarbetarna kan utföra 

olika slags arbete och de flesta har sina ansvarsområden och de existerar flera arbetsledare. 

När det gäller personalvård så tillämpas liknande förmåner till de anställda. Allt ifrån 

träningskort, naprapat och after work träffar.  När det gäller kontroll och makt så använder sig 

butikschefer sparsamt av de med syftet att inte trycka ner sina anställda. 

5 Analys 

I detta avsnitt kommer vi att analysera de intervjuade butikschefernas agerande med 

anställdas motivation och utgå utifrån ovanstående teori.   

5.1 Motivation hos anställda 

Motiverade medarbetare är nödvändiga för företagets överlevnad samt effektivare och 

produktivare i sitt arbete, menar Lidner (1998). Garg & Rastogi (2006) studie som kallas " 

New model of job design" som visar att chefer är medvetna om medarbetarnas prestation som 

har direkt påverkan på företagets lönsamhet och vinst. Prestation ökar vid bättre motivation 

från chefen för att medarbetaren känner sig viktig i företaget. 

Alla intervjuade butikschefer ansåg hur viktig motivationen är, och de är väldigt måna om 

sina medarbetare. Butikscheferna lägger mycket tid på att ge feedback och visa uppskattning 

mot sina medarbetare. 

Simon (2011) säger att medverkan i beslutfattande påverkar en motiverad medarbetares 

engagemang på arbetsplatsen och möjlighet till utveckling. Det är även viktigt att 

medarbetaren får uttrycka sig om sin åsikt samt att företaget är angelägen om medarbetarens 

hälsa och välmående. Samtliga butikschefer anser att det är väldigt viktigt att medarbetarna 

får vara med och påverka i beslutfattandet för att bli motiverade. 

Här nedanför kommer en motivationsmatris för att få överblick över motivationsfaktorer som 

butikscheferna använder sig utav, detta kan ni se i vår motivationsmatris inklusive 

butikschefer, figur 5.1. 
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5.2 McClellands behovsteori 

 

David McClelland menar att människan agerar utifrån bara tre behov är prestation, makt och 

tillhörighet. McClelland menar att människan antigen har ett av dessa behov eller 

kombination av de som gör individen motiverad (McClelland, 1987). 

Prestationsbehovet innebär att anställda har en önskan om att prestera bra och göra sitt 

yttersta. Dessa människor har ett stort prestationsbehov och det behöver känna sig nöjda med 

vad de åstadkommit på sitt arbete, menar Abrahamsom (2000). 

Butikscheferna jobbar aktiv med att delegera olika ansvarsuppgifter till personalen, för att de 

ska kunna prestera bättre. De anser att ansvar och varierande arbetsuppgifter motiverar 

personalen till att göra sitt jobb ännu bättre. Alla intervjuade butikschefer är eniga om att 

positiv feedback är minst lika viktig, för att kunna motivera personalen. McClellands (2009) 

teori syftar till att människor med prestations behov vill oftast få konkret feedback på sitt 

arbete och strävar efter att lyckas. Han skiljer mellan 2 typer av feedback, känslomässig och 

uppgiftsorienterad. Känslomässig feedback hänger ihop med beröm, bekräftelse och 
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acceptans. Ledarna använder sig utav feedback för att berömma medarbetare. Vi anser att 

feedback är väldigt viktig som motivationsfaktor för att vi själva känner igen oss i arbetslivet. 

Vi vet att om vi inte får berömmelse eller positiv feedback från vår ledare börjar vi tappa 

motivationen. 

När det gäller makt så menar McClelland (2009) att det finns olika typer av makt, de första 

handla om att kontrollera, dominera, utnyttja andra och detta leder till en negativ ton. Den 

andra typen av makt är att använda övertygelse och inspiration för att hjälpa andra att lyckas. 

Dessa maktgrupper är socialiserad -/institutionell makt och personlig makt. En ledare som 

använder sig utav socialiserad makt i sitt ledarskap visar sig vara effektivare i sitt ledarskap 

jämförbart med en ledare som använder sig utav en personlig makt (McClelland, 2009). 

Alla butikschefer har en viss makt, som de använder sig av för att kunna styra butiken mot de 

uppsatta målen. Den makt som de använder är att delegera ut ansvaret till medarbetarna. 

Makten som respondenterna använder sig utav är socialiserad makt som är mer effektiv när 

det gäller att öka motivationen. Vi anser att en ledare bör använda sig utav kontroll för att 

medarbetarna ska gå mot rätt riktning i företaget och känna sig motiverade.  

Som McClelland (2009) hävdar så finns det individer som motiveras utav att jobba i grupp 

därför använder sig butikscheferna av att bygga samhörighet bland medarbetarna på 

arbetsplatsen. Tillhörighet är den som alla butikschefer ser till att det finns på arbetsplatsen 

och ser till att anordna olika aktiviteter för att stärka samhörighet i gruppen. Vi anser att detta 

kunde skilja sig från de olika butikerna om hur mycket man måste jobba som butikschef med 

tillhörigheten för att det ska ha en positiv effekt och att medarbetarna ska bli motiverade. Ica 

butiken är en mindre butik med få anställda där alla känner varandra gentemot Willys och 

Coop som är en större butik med många anställda. Vi tror att Susanne som är butikschef på 

Ica hade enklare att motivera medarbetarna med hjälp utav tillhörigheten, med tanke på att 

alla känner alla. Medans Dennis och Jari som har många anställda behöver jobba mer med att 

förstärka tillhörigheten på arbetsplatsen genom att anordna fler aktiviteter, både under- och 

utanförarbetstid för att motivera medarbetarna.  

5.3 McGregors behovsteori 

McGregors teori beskriver hur man motiverar medarbetare på två olika sätt beroende på 

attityder, han kalla dessa teorier för teori X och teori Y (McGregor, 2006). Teori X handlar 

om att individer är lata, gillar varken att arbeta eller ta ansvar. När chefen använder sig utav 

teori X utgår han ifrån att kontrollera medarbetare noggrant samt använder chefen sig hellre 
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utav bestraffningar än belöningar, menar McGregor (2009). Teori Y är motsatsen till teori X, i 

teori Y hävdar McGregor (2009) att individer ser arbetet som naturligt och de vill arbeta. För 

att motivera medarbetarna enligt teori Y gäller det att anställda har uppmuntrande och 

ansvarstagande arbetsuppgifter och detta leder i sin tur till en ökad arbetsinsats hos 

medarbetarna som gynnar företaget. 

Butikscheferna ser till att personalen har varierande arbetsuppgifter samt har ansvarsområden. 

Intervjuade butikschefer försöker att belöna sina anställda i form av feedback och olika 

förmåner. De anser att genom belöningar kan man motivera personalen bättre än genom 

bestraffningar. Vi anser att belöningar inte enbart ger positiv effekt så som samtliga 

butikschefer tycker, det kan också ge en negativ effekt. Belöningar kan frambringa en negativ 

effekt genom att skapa irritation mellan medarbetarna, då ena medarbetaren får 

löneförhöjning eller någon bonus medans den andra inte får det.     

Butikscheferna anser att belöningar och feedback samt ansvar är mycket viktiga. Genom att 

låta människor att ta ansvar så ger man utrymme för egen utveckling, tycker Jari. Jari anser att 

bestraffningar eller hot och kontroll skulle kunna vara lika effektiva för att det lägger riktlinjer 

för det anställdas beteende, dock tycker andra respondenter att kontroll och bestraffningar 

strider mot arbetsmotivation. Dennis och Susanne tycker att belöningar är ett mer effektivare 

sätt att motivera sina medarbetare, än att använda bestraffningar. De säger att bestraffningar 

och kontroll leder bara till rädsla hos personalen och begränsar självständighet, d.v.s. 

personalen jobbar bra bara när chefen är där. 

5.4 Hertzbergs tvåfaktorer 

Herzberg (1987) menar att arbetet kan delas upp i hygien- och motivationsfaktorer. Båda 

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

faktorer som motiverar de anställda till att arbeta. Däremot så måste även hygienfaktorer 

finnas på arbetet eftersom motivationsfaktorerna inte själva kan skapa arbetstillfredsställelse 

(Herzberg, 1987). 

Hygienfaktorer inbegriper bland annat lön, relation till andra medarbetare, regler på 

arbetsplatsen och dessa relateras till arbetet externt (Herzberg, 1987). Alla respondenter 

uppgav att medarbetarna har en god relation med varandra, att regler och struktur är mycket 

viktiga på arbetsplatsen. De menar att det skulle vara svårt för medarbetarna att bli motiverade 

om detta försämrades på arbetsplatsen. Butikscheferna var eniga om att de inte är lönen som 

främst motiverar de anställda till att arbeta bra, och de kan inte påverka den så mycket men de 
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ser till att den överensstämmer med gällande avtal. Vi tycker att lönen är motiverande i olika 

grader beroende på löneökningen. Har man som ledare möjlighet att välja hur mycket man vill 

höja lönen med, kan detta leda till ökat motivation hos medarbetaren.  

Motivationsfaktorer inkluderar bland annat feedback, ansvar och arbetet i sin helhet som 

relateras till arbetet internt (Herzberg, 1987).  Butikscheferna motiverar medarbetarna med 

hjälp av dessa faktorer.  Medarbetarna på samtliga butiker arbetar med de arbetsuppgifter de 

är bra på och får ett eget ansvarsområde som hen måste se till att driva utförligt. 

Butikscheferna ger dagligen feedback till sina medarbetare. 

6 Slutsats  

Uppsatsens syfte är att se hur butikschefer motiverar medarbetare i butiken, då har vi gjort 

avgränsningen genom att rikta in oss på livsmedelsbutiker. Detta kommer ge läsaren en 

inblick på hur butikschefer motiverar medarbetare. Samtliga butikschefer tycker att feedback, 

sammanhållning och umgänge var viktigast, här försökte butikscheferna belysa medarbetarna 

så att det kände sig viktiga för butiken. Butikscheferna anordnade olika aktiviteter för att 

kunna öka gruppdynamiken.   

Synen på bestraffning skiljde sig från butikschef till butikschef. Framförallt om man jämförde 

svaren från Jari som är butikschef i Coop med Dennis som är butikschef i Willys. Dennis 

tycker inte man ska bestraffa någon, medans Jari tycker att bestraffning kan vara något bra för 

att det sätter riktlinjer hos medarbetarna.  

Innan vi började skriva arbetet så fanns det en tanke att monetära belöningar spelade 

avgörande roll. Men resultatet av vår undersökning visade att andra faktorer som trivsel, 

samhörighet, meningsfulla arbetsuppgifter och ansvar spelade större roll för medarbetarnas 

motivation.  De flesta butikschefer upplevde svårigheter att motivera medarbetare enbart med 

monetära belöningar, p.g.a. begränsade resurser.   

Utövandet av makt är en faktor som inte självklart kan ses som en väg till arbetsmotivation, 

trots det faktum att maktutövning bland mellanchefer inom livsmedelsbutiker är en del i 

arbetet. Men två av tre intervjuade chefer väljer att använda den sparsamt för att inte begränsa 

sina medarbetare.  

Slutligen kan vi konstatera att butikscheferna ger positiv feedback till medarbetarna för att 

motivera dom. Genom att butikschefen ser vad medarbetarna gör, förenklas arbetet med att 

motivera dom. Butikschefen får då en bättre inblick i medarbetarnas dagliga arbetsuppgifter 
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och kan ge bättre feedback än om han bara sitter på kontoret. Detta uppskattas troligtvis mer 

av medarbetarna säger samtliga butikschefer.   

Trots att det finns stora likheter i de svar som vi erhållit av samtliga butikschefer kan 

resultatet dock inte generaliseras. Vi kan ställa oss frågan vad säger egentligen endast tre 

intervjuer? Denna frågeställning är relevant, eftersom detta starkt påverkar studiens giltighet. 

Dock har samtliga butikschefer angivit samma faktorer som är centrala för arbetsmotivationen 

och samtliga tycker lika i de flesta frågor som ställts under intervjuerna, vilket givetvis stärker 

studiens trovärdighet och relevans. Studien som vi har gjort visar mer nyanserad resultat av 

vad som kan bidra till medarbetarens arbetsmotivation. Därmed kan vi säga att studien har lett 

fram till att besvara uppsatsens problemformulering och syfte. 

Fortsatt forskning 

 

Vi har intervjuat flera butikschefer och fått se hur de motiverar sina medarbetare. Vi har bara 

fått butikschefernas syn på hur de motiverar medarbetarna, men vi har dock inte gått in på om 

medarbetarna blir motiverade utav butikschefernas agerande. Vi är medvetna om att vi har för 

få intervjuade butikschefer för att kunna dra en generell slutsats, men vi har ändå fått ett bra 

resultat. Då vi enbart har fokuserat på butikschefens perspektiv på hur han motiverar sina 

medarbetare, så finns det möjlighet till fortsatt forskning för kommande företagsekonomiska 

forskare. Forskarna har en möjlighet i senare studier att kunna undersöka om dessa 

medarbetare verkligen blir motiverade utav butikschefens agerande, genom att intervjua 

medarbetare samt fler butikschefer. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Individuell reflektion Jakop Aslan  

Det har varit en lång resa!  Vi är tre författare som har skrivit detta arbete, jag , Yasser och 

Lydia. Man har blandat alla möjliga känslor med varandra i gruppen allt ifrån stress, 

frustation och förtvivlan. Det var tufft i början på terminen då man hade ganska mycket att 

göra och blev ibland svårt att kunna synka i gruppen.  Vart ska vi träffas? När ska vi träffas? 

etc. Men efter några veckor efter kurstart så började vi skriva arbetet. Vi har alltid varit i fas 

med alla delinlämningar, och det kändes skönt. Nu är vi färdiga med vårt arbete och det känns 

som en väldigt rolig resa som vi har gått igenom. 

 

Anledningen till vårt ämnesval var att vi går i butikschefsprogrammet och vi har läst massa 

kurser om ledarskap, och samtliga i gruppen tyckte att det var ett intressant ämne. I kursen 

organisation och ledarskap II gick vi igenom mycket om hur ledaren kan styra (motivera) 

medarbetaren till arbete. Detta snappade vi upp snabbt och kände att det är väldigt viktigt för 

butikschefer att kunna motivera medarbetare för det är de som är nyckeln till framgång i ett 

företag, ansåg vi. Vi kommer förmodligen jobba som butikschefer i framtiden och därför 

kände det som en självklarhet att forska inom ämnet ledarskap utifrån butikschefens 

perspektiv . 

 

Det var en resa att försöka få till hur vår problemformulering skulle vara. Först hade vi både 

en delfråga och en huvudfråga, men innan vi skickade in arbetet så kände vi att det är bättre 

att bara ha en huvudfråga. För den strömmar igenom vårt arbete med en röd tråd.  

 

Det största utmaningen vi hade i gruppen var att behålla vår fokus i arbetet. När vi först 

började med arbetet så kände vi att Maslow var väldigt viktig teoretiker i arbetet och att vi ska 

ha honom igenom hela vårt arbete. Men när vi väl började skriva den teoretiska delen i arbetet 

kom vi senare fram till att han kanske inte är den viktigaste teoretikern i vårt examensarbete 

och att vi bara ska ha honom grundligt.  

 

Men jag har fått en oerhört hög kunskap om hur man kan motivera medarbetare som 

butikschef. Jag trodde det var en enkel process innan jag började med arbetet. Idag vet jag att 

det kräver mycket energi, tålamod och initiativ som butikschef för att kunna motivera det. Att 

man som butikschef inte bara behöver höja deras lön för att det ska bli motiverade utan 
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positiv feedback är väldigt viktigt. Efter man hade intervjuat butikscheferna fick man en 

bättre uppsyn på hur det motiverar medarbetaren. Som jag tidigare tog upp så vill jag jobba 

som butikschef och detta är högst relevant för mig, med tanke på att det flesta butikerna idag 

är centraliserade och då har man inte så mycket att säga om tex, varuplacering. Men oavsett 

om du jobbar på en centraliserad företag eller ett decentraliserat företag så kommer man alltid 

att ha huvudansvaret som butikschef att motivera medarbetarna. 

 

Under arbetes gång har det varit svårt att behålla fokusen i arbetet. Men tack vare mina 

gruppmedlemmar så har det alltid lyckas stötta mig och varandra. Vi har alltid haft någon som 

man kan bolla med fram och tillbaka , för vi är tre författare som skriver detta arbete.  Men 

det har inte bara varit enkelt med att vara tre författare , de har också ibland varit svårt med 

kommunikationen i början på arbetet. Jag och Yasser jobbade i skolan med arbete och hade en 

kommunikation med Lydia både i skolan och via webben. Men det är inte alltid man är 

uppkopplad på nätet? Men vi löste det i ett senare skedde genom att gå ifrån att kommunicera 

via Facebook, till att ringa varandras mobiltelefoner.  

  

// Jakop Aslan 
 

Bilaga 2 Individuell reflektion Yasser Moradian 

 

Jag hade först och främst tänkt skriva B-uppsatsen helt själv. För jag ville utmana mig mina 

kunskaper och bevisa för mig själv att jag klarar av ett sådant tidskrävande uppsats. Men efter 

att ha läst in mig på hur en B-uppsats skall göras så kände jag att jag skulle behöva ha någon 

eller några gruppmedlemmar att bolla mina idéer med, vilket även kursansvarige tyckte. Det 

skulle även leda till en mycket bättre uppsats innehållsmässigt. Missförstå mig inte fel nu och 

tro att jag tycker att man bara bör göra B-uppsatsen i grupp, utan vill man göra den på egen 

hand och vill utmana sig själv så tycker jag att man bör göra det. Men i mitt fall så bestämde 

jag mig för att göra den i grupp även om jag ville utmana mig själv genom att göra den på 

egen hand. Detta för att jag är en sådan person som gillar att bolla idéer men andra för att få ut 

det bästa ur varje situation. Därför bestämde jag mig för att göra examensarbetet med Jakop 

Aslan och Lyida Bendersky.  

Efter att ha diskuterat fram och tillbaka så bestämde vi oss för att ämnet ”hur butikschefer 

motiverar sina medarbetare". Vi tyckte alla i gruppen att det var en bra ide då vi alla tycker att 
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det är en viktig och intressant en fråga att få svar på, då vi är blivande butikschefer. För att få 

en bättre syn inom ett viss specifikt område så gjorde vi avgränsningen att bara kolla på hur 

butikschefer motiverar sina medarbetare inom livsmedelsbutiker. Då vi har läst många olika 

ledarskaps kurser så kände vi att vi hade lite kött på benen, så vi valde relativt enkelt vilka 

teoretiker vi ville ha med i arbetet. Men det visade sig längre fram att vi behövde ändra lite 

bland våra teoretiker då vi enbart riktade in oss på hur butikschefen motiverade och inte 

fokuserade på medarbetarna. Vi har i gruppen stött på motgångar som har sett mörkt ut då vi 

inte tidigare har utfört ett examensarbete, så stod det still i huvudet. Men vi tog motgångarna 

med en nypa salt och kämpade tillsammans igenom det. Det ledde till en positiv harmoni i 

gruppen, där ingen skylde på den andra utan vi hjälps åt att komplettera felet. 

Denna uppsats har varit väldigt lärorikt, dels genom att jag fungerar mycket bättre i grupp. 

Man tar hänsyn till andras tyckande och tänkande, man kompromissar mycket bättre. Jag har 

även lärt mig att ta ett stort eget ansvar, (vilket var mitt första mål för att göra B-uppsatsen 

själv) då detta har varit en krävande och utmattande arbetsuppgift . Uppsatsen passar perfekt 

som en avslutning på utbildningen, då denna uppsats gör så att man måste använda sig av all 

sin kunskap för att få till ett bra arbete, vilket är väldigt positivt. Det har även varit väldigt 

lärorikt och roligt att ha lärt sig om hur man finner vetenskapliga artiklar och hur man 

studerar de. Genom detta har jag fått en ökad förståelse om  de vetenskapliga texterna som 

forskare tar fram. 

Bilaga 3 Individuell reflektion Lydia Bendersky 
Vägen till uppsatsens färdigställande har varit både lång och samtidigt spännande. Det kändes 

stort att få skriva sin egen uppsats och fördjupa sig ännu mer i de ämnen som man har studerat 

under tidens gång, alla i gruppen var eniga om att just ledarskap var de mest intressanta för oss 

alla.

Jag, Jakop och Yasser samarbetade tidigare i andra projekt och samarbetet fungerade bra. Så vi 

har bestämt oss för att skriva examensarbete tillsammans. I början var vi sugna på att forska om 

hur rätt ledarskap kan påverka lönsamheten i butik.                      

I dagsläget är de flesta butikern centralstyrda och som butikschef så har man väldigt lite frihet 

att kunna påverka verksamheten. Men det var intressant att undersöka om man kunde påverka 

försäljningen genom en motiverad och välmående personal. När vi började undersöka mer så 

kom vi fram att tiden inte skulle räcka till eftersom det skulle innebära en väldigt omfattande 

forskning kring detta ämne. Och vi har bestämt oss för att koncentrera oss enbart på 

ledarskapsfråga. 
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Under studiens gång har vi kommit fram till att en bra och stark ledare betyder jättemycket för 

företaget och dess lönsamhet. Det var mycket intressant att undersöka hur butikschefen 

motiverar sina anställda i det verkliga livet så vi gav oss in på den banan.  

Vi samlade väldigt mycket teori i form av vetenskapliga och icke vetenskapliga artiklar, samt 

böcker.  Först började vi leta i högskolans databas och sedan i biblioteket och på internet. Vidare 

var vi tvungna att avgränsa oss och använda bara relevanta teorier som passade vårt mål och 

syfte.  

Sedan bestämde vi vår arbetsgång och delade upp arbetet. Jag, Jakop och Yasser hade ständigt 

kontakt med varandra för att kunna ge återkoppling och bolla idéer.  Vi satte alltid upp en 

deadline för varje del av arbete för att kunna granska, ändra och sammanställa den inför 

delinlämningar. 

Under arbetets gång har jag lärt mig mycket, till exempel som att samla in information, granska 

den, avgränsa och dra slutsatser. Det var väldigt nyttigt och lärorikt att fördjupa sig i 

ledarskapsfrågan, samt hur denna kan vara tillämpningsbar i yrkeslivet. Vi intervjuade tre 

butikschefer och såg hur de agerar i praktiken.  Alla tre har olika personligheter, men samma 

arbetsgång. De var eniga att det är mycket viktigt att ha bra relationer till sina medarbetare och 

detta stämde bra överens med den teori som vi har granskat. 

Så nu känns det bra att vara väl rustad inför yrkeslivet. 

Jag personligen vill tacka alla lärare som tog sin tid och hjälpte oss med vårt examensarbete. 

Särskild tack till vår handledare Mikael Hernant och examinator Helen Stockhult. 

Samt stor tack till mina medskribenter Jakop och Yasser.
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Bilaga 4 Frågor vid intervju 

1. Hur länge har du varit butikschef? 

 

2. Hur många anställda har ni? 

 

3. Hur länge har butiken funnits? 

 

4. Hur stor är butiksytan? 

 

5. Vad är motivation för dig? 

 

6. Vad gör du själv för att hålla motivation uppe? 

 

7. Hur motiverar du dina anställda? 

 

8. Tror du som butikschef att medarbetaren måste känna att hen prestera bra för att bli 

motiverad? Varför? 

 

9. Som ledare har du en viss makt, på vilket sätt använder du denna? 

 

 

10. Tror du tillhörighet motiverar medarbetare? Använder du dig utav tillhörighet för att 

motivera medarbetare? 

 

11. Hur tror du att bestraffningar och belöningar motiverar medarbetare? Och hur 

använder du dig utav det? 

 

12. Tror du att en ledare behöver kontrollera medarbetare för att hålla medarbetarens 

motivation uppe? 

 

13. Vad tror du att det motiveras av? 

Arbetsuppgifter 

Lön 

Feedback 

Ansvar 

Något annat? 

14. Vilken faktor tror du är viktigast för att motivera en medarbetare?  
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Bilaga 5 Teoretikers kopplingar till intervjufrågorna 

 

Teoretiker Undersökning av teorin Frågor vid intervjun 

 

 

 

McClleland 

 

 

 Tillhörighet 

 Prestation 

 Makt 

 Tror du som butikschef att medarbetaren måste 

känna att hen prestera bra för att bli 

motiverad? Varför? 

 

 Som ledare har du en viss makt, på vilket sätt 

använder du denna? 

 

 Tror du tillhörighet motiverar medarbetare? 

Använder du dig utav tillhörighet för att 

motivera medarbetare? 

 

 

McGregor 

 

 

 Självförverkligande 

 Kontrolleras och 

övertalas 

 Belöningar och 

bestraffningar  

 Hur tror du att bestraffningar och belöningar 

motiverar medarbetare? Och hur använder du 

dig utav det? 

 

 Tror du att en ledare behöver kontrollera 

medarbetare för att hålla medarbetarens 

motivation uppe? 

 

 

Herzberg 

 

 

 Relationer 

 Prestation 

 Utvecklingsmöjligheter 

 Lön 

 Feedback 

 Ansvar 

 Vad tror du att det motiveras av? 

- Arbetsuppgifter 

- Lön 

- Feedback 

- Ansvar 

- Något annat? 

  

 

 

 

 

 


