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Sammanfattning 

 
Problembakgrund:  Svensk detaljhandel består till stor del av unga medarbetare i 

ålder 16-24 år.  Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) (2013) 

utgör åldersgruppen cirka 42,3 % av samtliga medarbetare 

inom denna sektor. Då medarbetarna inom svensk 

detaljhandel är en viktig resurs är det av stor vikt att studera 

av vad dessa medarbetare motiveras i arbetet. Tidigare 

forskning har fokuserat på arbetsmotivation generellt och inte 

inriktat på den åldersgrupp och sektor som denna studie berör, 

därav upplevs behov av denna undersökning. 

 

Syfte:  Syftet med studien är att skapa och bidra till förståelse för vad 

yngre medarbetare i ålder 16-24 år motiveras av i arbetet. 

Även hur dess arbetsprestationer kan påverka verksamheten 

när medarbetarna är motiverade respektive icke motiverade. 

Utifrån studiens resultat har rekommendationer utformats som 

kan tänkas vara användbara för butikschefer.  

 

 

Metod:  Studien baseras på en kvalitativ forskningsmetod med 

kvantitativa inslag. Detta i form av 12 semistrukturerade 

intervjuer där varje respondent även fått besvara en mindre 

enkätundersökning. Urvalet består av sex unga medarbetare 

inom angiven åldersgrupp och sektor, samt sex butikschefer 

inom vald sektor för ytterligare ett perspektiv på 

medarbetarnas arbetsmotivation. 

 

Resultat:  Utifrån yngre medarbetares samt butikschefers perspektiv är 

relation till chef och kollegor samt uppskattning och 

uppmuntran viktiga faktorer som har stor påverkan för yngre 

medarbetares arbetsmotivation. Medarbetarna värderar även 

lön och anställningstrygghet som de viktigaste faktorerna för 

arbetsmotivationen, vilket butikscheferna inte delar 

uppfattning om. Medarbetarnas arbetsprestationer påverkas i 

stor utsträckning när de är motiverade respektive icke 

motiverade. Bland annat kan verksamhetens försäljning och 

kunder påverkas både positivt och negativt. 

 

 

Nyckelord:   Arbetsmotivation, yngre medarbetare, butikschefer, 

svensk detaljhandel 
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Abstract 

 

Problem:  A large part of the Swedish retail sector consists of young 

employees in the age of 16-24 years. According to the Central 

Bureau of Statistics (SCB) (2013), this age-group represents 

approximately 42,3 % of the total number of employees in the 

Swedish retail sector. Employees in the Swedish retail sector 

is an important resource, therefore it is of great importance to 

study what motivates them in their work. The majority of 

previous research has focused on work motivation in general, 

and not on this age-group in the Swedish retail sector. 

Therefore the need for this study. 

  

Purpose: The purpose of this study is to create and contribute to an 

understanding of what motivates young employees in the age 

of 16-24 years in their line of work. This purpose of this study 

is also to investigate how their work performance may affect 

the business when they are either motivated or non-motivated. 

Based on the resultat of this study, recommendations have 

been formulated which can be useful for store managers. 

 

Method:  This study is a qualitative research with quantitative elements. 

Twelve semi-structured interviews have been conducted, 

where each respondent had to answer a small questionnaire. 

The sample respondents consist of six young employees and 

six store managers in order, to get various perspectives on 

young employees’ work-motivation. 

 

Result:  According to young employees and store managers, the 

relationship with managers and colleagues, as well as 

appreciation and encouragement are important factors that 

have a major impact on younger employees’ motivation at 

work. Employees also value the salary and job security as the 

most important factors for work motivation, which store 

managers do not value as much. Employees' work 

performance is affected significantly when they are motivated 

compared to when they are non-motivated. For instance, that 

can affect the business’s sales and customers. 

 

 

Keywords:    Work motivation, young employees, store managers,  

Swedish retail sector 
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1. Inledning 

I detta kapitel presenteras bakgrund till problemområdet, vilket ger läsaren inblick i det 

valda studieområdet. Detta följs sedan av en problemdiskussion där studiens 

forskningsfrågor presenteras. Kapitlet avslutas sedan med studiens syfte och dess 

avgränsningar. 

1.1 Problembakgrund 

Den svenska detaljhandeln är en av de största sektorerna i Sverige och sysselsätter 

närmare 250.000 människor (Handeln i Sverige, 2015). Enligt Statistiska Centralbyrån 

(SCB) (2013) utgör åldersgruppen 16-24 år cirka 42,3 % av samtliga anställda, och denna 

siffra ökar varje år enligt Handeln i Sverige (2015). Den åldersgrupp som utgör stor del 

av alla medarbetare inom svensk detaljhandel ingår i den generation som bland annat 

kallas “Generation Y”. Denna åldersgrupp kännetecknas av att vara ivriga till att få saker 

gjorda och har lätt för att lära sig (Zemke, Raines & Filipczak, 2000). De vill ha direktiv 

men även flexibilitet i sitt arbete, det vill säga direktiv på vad som skall göras med 

flexibilitet kring hur det ska genomföras. Generation Y prioriterar gärna livet utanför 

arbetet med familj och vänner, men är samtidigt ambitiösa arbetare som värderar 

personlig utveckling högt (Gursoy, Maier & Chi, 2008). Dessa medarbetare tenderar att 

stanna längre i en organisation med arbetsuppgifter som upplevs vara intressanta, 

utmanande och underhållande (Angeline, 2011). 

 

Generation Y kännetecknas även av en positiv inställning till samarbete. På så vis kallas 

de för “teamworkers” (Gursoy et al., 2008). Vidare menar Gursoy et al. (2008) att ett gott 

samarbete mellan medarbetare kan ha positiv påverka på en individs arbetsmotivation. 

Uppmärksamhet, respekt och uppskattning är också viktigt för denna generation. De 

förväntar sig således att deras chefer skall uppmärksamma deras goda arbete och 

respektera dem som individer (Gursoy et al., 2008). För att motivera dem i arbetet kan 

ansvar delegeras som belöning för deras prestationer (Tulgan, 2000). Motiverade 

medarbetare sägs enligt Achim, Dragolea och Balan (2013) vara mer produktiva samt har 

viljan att göra “det lilla extra” för verksamheten, gentemot medarbetare med låg 

motivation. Denna studie fokuserar på åldersgruppen 16-24 år och deras 

arbetsmotivation. Vilket föranleder oss till att fördjupa oss på teorier kring 

arbetsmotivation för att förstå vad denna åldersgrupp motiveras av i sitt arbete. 
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En av de första studierna inom forskningsområdet arbetsmotivation är Hawthorne-studien 

av Mayo (1933), som pågick mellan år 1924-1932 (Blomquist & Röding, 2010). Mayo 

(1933) kom i den studien fram till att medarbetare inte enbart motiveras av pengar samt 

att dess beteende är kopplat till medarbetarens attityder (Blomquist & Röding, 2010; 

Dickson, 1973 i Achim et al., 2013). Motivationsforskningen delas numera in i process- 

och innehållsbaserade teorier (Andersson, Kazemi, Tengblad & Wickelgren, 2013; Teck-

Hong & Waheed, 2011).  Processbaserade teorier fokuserar på att beskriva hur individer 

motiveras, medan innehållsbaserade teorier fokuserar på vad som motiverar individer. 

Andersson et al. (2013) beskriver Vroom (1964) och Adams (1965) som två exempel på 

välkända teoretiker inom processbaserade teorier. Vrooms (1964) förväntasteori har en 

matematisk inriktning. Genom att multiplicera olika faktorer kan man förklara hur 

individer motiveras för att uppnå sina mål. Adams (1965) rättviseteori utgår ifrån att en 

individ inte enbart motiveras av vad de blir belönade för, utan även att belöningen känns 

rättvis. Exempelvis påverkas en individs motivation negativt om denne ser att andra 

medarbetare får samma belöningar trots sämre arbetsprestationer (Jönsson & 

Strannegård, 2012).   

 

Inom innehållsbaserade motivationsteorier är Maslow (1943) och Herzberg (1968) 

exempel på erkända teoretiker (Andersson et al., 2013; Bassett-Jones & Lloyd, 2005; 

Gagné & Deci, 2005). Maslow (1943) har identifierat olika behov som rangordnats i 

hierarkisk ordning. Hans forskning handlar om att människan vill tillgodose sina behov 

och ständigt komma till “nästa nivå”. Detta är vad Maslow  (1943) anser skapar 

motivation - för att det man inte har, strävar man efter att nå. Herzberg (1968) har i sin 

tvåfaktor-teori identifierat faktorer i arbetssituationer som förklarar medarbetarnas 

upplevelse av arbetstillfredsställelse och vantrivsel. Dessa faktorer delar Herzberg (1968) 

in i hygien- respektive motivationsfaktorer, som på olika sätt påverkar en medarbetares 

arbetsmotivation (Andersson et al., 2013; Herzberg, 1968; Herzberg et al., 1993; Teck-

Hong & Waheed, 2011). Herzbergs (1968) forskning har blivit en utgångspunkt i 

efterkommande studier och på så vis har den även testats och vidareutvecklats. Studier av 

bland annat Lundberg, Gudmundson och Andersson (2009) samt Teck-Hong och Waheed 

(2011) har utgått från Herzbergs tvåfaktor-teori, där både likheter och skillnader har 

uppmärksammats mellan Herzbergs teori och deras resultat. Dessa studier och resultat 
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presenteras mer djupgående under rubriken “Senare studier och kritik mot Herzbergs 

tvåfaktor-teori” i den teoretiska referensramen.   

1.2 Problemdiskussion 

Motiverade medarbetare kan leda till behaglig arbetsmiljö samt starkare vilja att prestera, 

vilket enligt Andersson et al. (2013), Gursoy et al. (2013) samt Yusoff och Kian (2013) 

leder till ökad effektivitet och produktivitet. Motiverade medarbetare kan även generera 

ökad lönsamhet och konkurrensfördelar (Wickelgren, Kazemi, Andersson & Tengblad, 

2012; Wiley, 1997). Enligt Lievens och Highhouse (2003) är flexibilitet, lönenivå, 

trygghet och personlig utveckling viktiga faktorer för att skapa arbetsmotivation hos 

medarbetare. Detta är viktigt för en organisation att ha kunskap om, dels för att 

motiverade medarbetarna leder till förbättrade arbetsprestationer och dels för att 

medarbetarnas arbetsbeteende påverkar organisationens utfall (Kressler, 2003; Solnet, 

Kralj & Kandampully, 2012).  

 

Tidigare forskning som exempelvis Gursoy et al. (2008, 2013) och Solnet et al. (2012) 

har fokuserat på hur denna åldersgrupp fungerar generellt i arbetssituationer, medan 

Lundberg et al. (2009) inriktar sig på åldersgruppen inom turismbranschen. Teck-Hong 

och Waheed (2011) har i sin tur studerat åldersgruppen inom detaljhandel i Malaysia. I 

och med att studier hittills inte berört denna åldersgrupp i kontexten av svensk 

detaljhandel finns ett glapp i forskningen. Det vill säga det saknas studier om vad denna 

specifika åldersgrupp motiveras av inom svenska detaljhandelsverksamheter. I och med 

att åldersgruppen 16-24 utgör en stor del av samtliga medarbetare inom svensk 

detaljhandel är det av stor vikt att studera vad som motiverar dessa i deras arbete. Det är 

även viktigt att undersöka detta område då motiverade medarbetare kan leda till ökad 

effektivitet, produktivitet och konkurrensfördelar för en verksamhet (Gursoy et al., 2013; 

Wickelgren et al., 2012; Wiley, 1997; Yusoff & Kian, 2013). Speciellt inom svensk 

detaljhandel där en medarbetare ses som viktig resurs och är ansiktet utåt för 

verksamheten samt genomför större delen av arbetsuppgifterna (Andersson et al., 2013; 

Wickelgren et al., 2012). Det är därför viktigt för verksamheter att skapa förståelse för 

vad yngre medarbetare motiveras av (Yusoff & Kian, 2013). Om verksamheter bortser 

från detta kan det skapa problem, exempelvis att medarbetare lämnar företaget och 

därmed försvinner kunskap, kompetens och erfarenhet från verksamheten (Lindmark & 
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Önnevik, 2011). Detta är även ett av Generation Y:s kännetecken, att de väljer att sluta 

om de inte är tillräckligt motiverade (Gursoy, 2008). 

1.3 Syfte 

Denna studie syftar till att skapa förståelse för vad yngre medarbetare i ålder 16-24 år 

motiveras av i sitt arbete och hur butikschefer upplever att denna åldersgrupp motiveras. 

Samt hur motiverade och icke motiverade medarbetares prestationer påverkar 

verksamheten. Utifrån detta har rekommendationer utformats som kan tänkas vara 

användbara för butikschefer. 

 

De frågeställningar som studien ämnar till att besvara är: 

 Vilka är de främsta faktorerna som motiverar yngre butiksmedarbetare, i ålder 16-

24, inom svensk detaljhandel? Vilka faktorer upplever butikschefer att de yngre 

medarbetare motiveras av i sitt arbete? 

 På vilket sätt kan det tänkas att motiverade/icke motiverade medarbetares 

arbetsprestationer påverkar verksamheten? 

1.4 Avgränsning 

Studien avgränsar sig till att studera enbart yngre medarbetares arbetsmotivation inom 

svensk detaljhandel. Med yngre medarbetare menas de i åldersspannet 16-24 år. Fyra av 

sex medarbetare som har intervjuats arbetar inte heltid (40 h/vecka), men har arbetet som 

sin huvudsyssla. På grund av omständigheter så som lagstiftning har vi avgränsat till att 

samla in data från medarbetare i ålderspannet 18-24 år. Detta för att det enligt svensk lag 

krävs tillstånd från målsman för att intervjua respondenter yngre än 18 år. Den 

geografiska avgränsningen studien har är att samtliga respondenter, det vill säga både 

medarbetare och butikschefer, arbetar inom Stockholms län.  
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2. Metod 

Detta kapitel presenterar vald metod för att besvara studiens forskningsfrågor. Kapitlet 

börjar med att redogöra den metod som valts och varför just denna metod är lämplig för 

studiens ändamål. Följt av förklaring till hur insamling av primär- och sekundärdata 

genomförts. Kapitlet avslutas sedan med en diskussion kring studiens trovärdighet och 

generaliserbarhet samt kritik mot vald metod. 

 

2.1 Forskningsmetod 

Studien använder sig av en kvalitativ forskningsmetod med kvantitativa inslag. Detta då 

denna metod kännetecknas av att vara lämplig för att få förståelse för ett fenomen 

(Alvehus, 2013; Bryman & Bell, 2013; Lind, 2014). Vilket ansågs lämpligt för denna 

studie då syftet är att skapa förståelse för vad som motiverar yngre medarbetare i arbetet, 

men även hur deras arbetsprestationer kan tänkas påverka verksamheten. Den kvalitativa 

forskningsmetoden utspelar sig i denna studie genom semistrukturerade intervjuer. Denna 

variant av intervju kännetecknas enligt Lind (2014) av flexibilitet, vilket Alvehus (2013) 

menar ger respondenten stor möjlighet att påverka innehållet i intervjun. Genom denna 

metod ges svar på vad de motiveras av, detta då respondentens tankar, känslor, 

erfarenheter och åsikter ofta träder fram (Alvehus, 2013). Svaren i den kvalitativa 

forskningsmetoden blir således inte begränsade i samma utsträckning som i en kvantitativ 

metod. Lind (2014) samt Bryman och Bell (2013) menar att en kvalitativ metod därför 

ger en flerdimensionell beskrivning av det fenomen som studeras. De kvantitativa 

inslagen är i form av en mindre enkätundersökning där respondenterna har värderat olika 

faktorers påverkan på yngre medarbetares arbetsmotivation. På så vis ges svar på vilka de 

främsta faktorer är som respondenterna anser påverkar en medarbetares arbetsmotivation. 

Denna kombination av kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod kan enligt Lind (2014) 

ge en djupare inblick för hur det studerade fenomenet ser ut i verkligheten. Vilket i denna 

studie ter sig genom att intervjuerna skapar förståelse för resultatet från 

enkätundersökningen. 

 

I och med att studien utgår från en teoretisk referensram som jämförs med det empiriska 

resultatet används en deduktiv forskningsansats (Alvehus, 2013). På så vis analyseras 

resultatet från intervjuerna utifrån den teoretiska referensramen, detta för att se hur det 

empiriska resultatet förhåller sig till teorierna.  
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2.2 Datainsamling 

Det finns två typer av data som kan samlas in, primär- och sekundärdata. Primärdata är 

det material som skapats just för den aktuella studien. Sekundärdata är material som 

skapats för annan studie, men som även är användbar i den aktuella undersökningen 

(Alvehus, 2013). I denna studie har både primär- och sekundärdata använts. Den 

empiriska delen består av primärdata som vi själva samlats in genom intervjuer och 

enkätundersökning. Den teoretiska referensramen består av sekundärdata, det vill säga 

studier och teorier av andra forskare. 

2.2.1 Insamling av primärdata 

Vi ansåg att det saknades tidigare studier för den åldersgrupp samt sektor som studien 

berör. Därav är primärdata mest relevant för studiens syfte. Insamlingen har, som tidigare 

nämnt, skett genom personliga intervjuer med både medarbetare och butikschefer. 

Fördelen med intervjuer som metod är att exakt antal intervjuer behöver inte bestämmas 

på förhand. Det är en flexibel metod som gör att vi som undersökare kan avgöra om fler 

intervjuer behövs samt att dessa är enkla att komplettera om så behövs (Ahrne & 

Svensson, 2015). Totalt genomfördes 12 intervjuer, vilket enligt Ahrne och Svensson 

(2015) är ett lämpligt antal för ett representativt resultat. Representativitet handlar i detta 

fall om “mättnad”, det vill säga så fort intervjusvaren upprepar sig och inte tillför ny 

information har det uppnåtts en mättnadsnivå och inga fler intervjuer behövs hållas. Dock 

anser Ahrne och Svensson (2015) att om möjlighet finns kan det vara bra att hålla fler 

intervjuer trots uppnådd mättnadsnivå. Detta för att med hjälp av mer information kunna 

jämföra och se eventuella grupperingar hos respondenterna. Mättnad i denna insamling 

av data nåddes vid 10 stycken intervjuer. För att säkra representativiteten utfördes 

därefter ytterligare två intervjuer. 

 

Då intervjuerna har en tydlig temainriktning anser Alvehus (2013) att kortare intervjuer 

är lämpligt. I detta fall pågick intervjuerna i cirka 30 minuter per tillfälle. 

Forskningsarbetet har genomförts på ett systematiskt sätt vilket enligt Lind (2014) är 

avgörande för tilltron till undersökningens resultat. För att få systematik har intervjumall 

använts, på så vis har intervjuerna samma utgångspunkt vilket även underlättat 

sammanställning och transkribering (Alvehus, 2013). Vid utformning av intervjumallen 

arbetade vi med att formulera öppna frågor, vilka är frågor som inte går att svara enbart ja 

eller nej på. Denna typ av fråga användes för att respondenten skulle ge ett djupare svar. 
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Sedan användes sonderande följdfrågor, som exempelvis “har du exempel på detta?”. 

Kvale och Brinkmann (2014) beskriver detta som att vi som undersökare söker efter svar 

utan att specificera vad vi vill ha svar på, vilket gör att respondenten själv får välja vad 

denne ska utveckla sitt svar på. Under intervjutillfället användes tystnad som ett 

hjälpmedel. Detta är en effektiv teknik enligt Kvale och Brinkmann (2014) och Alvehus 

(2013) för att få respondenten att tänka efter och vidareutveckla sitt svar då denne vill 

“fylla” tystnaden som uppstår. 

 

För att säkerställa att intervjumallen gav tillräcklig information genomfördes två 

testintervjuer. Utifrån dessa togs beslutet att skicka frågeformuläret i förväg till 

respondenterna. Detta på grund av att vissa av frågorna upplevdes svåra att besvara utan 

kortare förberedelser, exempelvis på frågan där respondenten ska definiera sin tolkning 

på arbetsmotivation. Frågorna skickades till respondenten tidigast dagen innan 

intervjutillfället. Respondenterna blev informerade om deras anonymitet i studien samt 

tillfrågade om inspelning inför intervjun. Inspelning skedde dels för respondenternas egen 

trygghet att deras ord inte förvrängs och dels för att underlätta för oss som undersökare 

vid sammanställning och transkribering av intervjun. 

2.2.2 Insamling av sekundärdata 

Den litteratur som använts har hämtats från både tryckta och elektroniska källor, i form 

av böcker, rapporter och vetenskapliga artiklar. Genom databaserna ABI/Inform, 

WorldCat Local och Google Scholar har vi sökt vetenskaplig forskning som är av 

relevans för studien. De sökord som använts är en kombination av ”motivate employees”, 

”motivation”, ”work motivation”, ”motivation factors”, “retail”, “retail sector”, ”work 

values”, ”self-determination theory”, ”generation Y” samt ”millennials”. Det fanns ett 

begränsat utbud av studier gällande arbetsmotivation inom både denna specifika 

åldersgrupp och sektor som undersöks. Dock fanns ett brett utbud av studier om 

arbetsmotivation i andra sammanhang, ett exempel är studien av Lundberg et al. (2009) 

som är relevant och intressant för denna studie. För att bedöma om en källa var 

användbar och relevant för vår studie utgick vi från antal citeringar och titel, därefter läst 

sammanfattning för bedömning. I litteratursökningen uppmärksammades källor som 

refererats i flertal andra studier. Detta gjorde att vi även sökte upp dessa källor för 

bedömning av relevans.     
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För att få tillgång till de tryckta källorna som använts har vi tagit hjälp av bibliotek. Det 

har då handlat om böcker bland annat författade av Alvehus (2013), Bryman och Bell 

(2013) samt Lind (2014) vilka har hjälpt oss metodologiskt i denna studie. Även böcker 

gällande arbetsmotivation av bland annat Andersson et al. (2013) har använts, då det är 

en av få källor som inriktar sig på svensk detaljhandel. Litteratur från Herzberg (1968), 

Herzberg, Mausner & Snyderman, (1993), Deci och Ryan (2002, 2008) samt Ryan och 

Deci (2000) gällande arbetsmotivation har använts till den teoretiska referensramen för 

att få förståelse för studiens ämnesområde. Dessa ligger även till grund för utformning av 

den enkät och intervjumall som använts i den empiriska datainsamlingen. Vi har även 

använt vetenskaplig forskning kring “Generation Y” för att förstå den åldersgrupp studien 

berör, främst har Gursoy et al. (2008) använts. Statistik från SCB samt Handeln i Sverige 

har använts för att skapa en aktuell bild av hur den svenska detaljhandeln ser ut. Utifrån 

detta har studiens forskningsproblem utformats. 

2.3 Urval av respondenter 

Då kvalitativa undersökningar kännetecknas av ett begränsat antal undersökningsenheter 

är det viktigt att identifiera respondenter som kan bidra med information av hög relevans 

för studiens forskningsområde (Lind, 2014). Urvalet i denna studie består av respondenter 

vilka uppfyller en rad kriterier, vilket Alvehus (2013) benämner som ett strategiskt urval. 

De kriterier som medarbetarna skall uppfylla är att vara inom åldersspannet 16-24 år, då 

det är denna åldersgrupp som studeras, samt att de ska arbeta inom svensk detaljhandel 

inom Stockholms län. För att få ytterligare perspektiv på fenomenet har vi försökt få en 

någorlunda jämn könsfördelning och även genomfört intervjuer med butikschefer. Detta 

menar Alvehus (2013) kan förebygga att urvalet blir “för strategisk”, som Alvehus (2013) 

anser kan medföra att studien får ett mindre tillförlitligt resultat. Studiens urval av 

respondenter är av heterogen karaktär, det vill säga urvalet tar hänsyn till flera perspektiv 

av det studerade fenomenet. Detta ger en bredare förståelse för studiens 

forskningsområde (Alvehus, 2013). Varför samtliga respondenter är inom ett begränsat 

geografiskt område beror på att vi som undersökare skulle ha möjligheten till att 

genomföra personliga intervjuer.  

 

2.4 Forskningsprocessen 
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Processen började med att avgränsa forskningsområdet då vi redan innan 

examensarbetets början hade vetskapen om att studera arbetsmotivation inom svensk 

detaljhandel. Efter att ha uppmärksammat statistik från SCB (2013) genomfördes en 

litteraturgenomgång, där vi upptäckte ett glapp i litteraturen. Varpå studiens 

forskningsområde avgränsades till att undersöka arbetsmotivation hos yngre medarbetare 

inom svensk detaljhandel. Efter att vi avgränsat området genomfördes en mer omfattande 

litteratursökning efter relevanta teorier och tidigare forskning inom området. Här fördes 

diskussion om lämpliga forskningsfrågor och därigenom lämplig metod, som till slut 

landade i att göra en kvalitativ undersökning med kvantitativa inslag för att besvara de 

frågor som formulerats. Denna kombination av metod valdes då vi ansåg att det kunde ge 

svar på de forskningsfrågor vi ville studera.  

 

Utifrån vår litteratursökning formulerade vi en intervjumall. Intervjuprocessen gick till på 

så sätt att vi kontaktade potentiella respondenter genom e-post och telefon, där vi 

presenterade studiens syfte och område. Vi skickade ut förfrågningar på måfå till företag 

där det kunde tänkas arbeta många unga. Fick mycket positiv respons av kvinnliga yngre 

medarbetare, men även kvinnliga butikschefer. Då vi ville ha ett mer jämställt urval av 

respondenter valde vi sedan att aktivt leta fram företag med manliga butikschefer och 

yngre medarbetare som kunde tänkas att ställa upp på intervjuer. Flertal respondenter var 

tveksamma till medverkan på grund av tidsbrist, därför började vi redan vid första 

kontakt nämna att intervjutillfället enbart skulle ta cirka 30 minuter. Vilket ökade 

respondenternas vilja att medverka. Därefter bokades dag och tid för genomförandet av 

intervju. Som tidigare nämnt skickades intervjumallen till respondenterna kort innan 

intervjutillfället. Intervjuerna genomfördes sedan och spelades in med hjälp av 

röstupptagning. Efter intervjutillfället transkriberades intervjun genom att lyssna på 

röstinspelning och anteckna vad som sagts.  

 

Ahrne och Svensson (2015) belyser tre delar som analysprocessen består av, vilka är att 

sortera, reducera och argumentera. Att sortera innebär att sortera den empiri som samlats 

in för att sedan skapa någon form av ordning. I vår forskningsprocess har vi valt att 

sortera den empiriska datan i tre olika områden som är relevanta för studiens 

forskningsfrågor. Ahrne och Svensson (2015) anser att den ordning som analysen har ska 

vara förknippad med de begrepp som undersökarna utgår från eller vill ha fram. Det vill 
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säga att vi som undersökare skall aktivt sortera den empiriska datan för att skapa en 

relevant ordning i analysen. De områden vi har valt att arbeta utifrån är: 

 

 Yngre medarbetares arbetsmotivation 

 Yngre medarbetares icke motivation i arbetet 

 Yngre medarbetares arbetsprestationer 

 

Nästa steg i processen handlar om att reducera det empiriska materialet som samlats in 

för att kunna återge detta på ett selektivt och rättvisande sätt (Ahrne & Svensson, 2015). 

Det vi har gjort i denna studie är att enbart ta med information som är relevant inom de 

tre ovannämnda valda områden. Exempelvis har vi valt att bortse från det insamlade 

materialet vilket handlar om trivsel och restid till arbetsplatsen. Det sista steget, att 

argumentera, har vi gjort genom att förklara studiens fynd med hjälp av begrepp som 

återfinns inom valda teorier. Ahrne och Svensson (2015) anser att dessa begrepp bör ha 

en teoretisk förståelse för det fenomenet som studeras och därmed härstamma från en 

etablerad teori. Därför har vi utgått från den valda teoretiska referensramen, vilket 

innefattar hygien- och motivationsfaktorer samt inre och yttre motivation. Vi har även 

ifrågasatt delar av teorierna som vi utgått från, då analys inte enbart handlar om att 

applicera teori på empirin (Ahrne & Svensson, 2015).    

 

Utifrån denna analys har vi skrivit slutsatskapitlet där vi besvarar studiens 

forskningsfrågor. Studiens resultat har bidragit till utformning av praktiska 

rekommendationer till butikschefer, dessa är tänkt att fungera som ett hjälpmedel i deras 

arbete med yngre medarbetare. Avslutningsvis har vi formulerat förslag till framtida 

forskning.  

2.5 Reliabilitet och validitet 

Begreppen validitet och reliabilitet används som en kvalitetsbedömning av en studie. 

Reliabilitet handlar om huruvida forskningsresultaten är upprepningsbara eller inte, det 

vill säga i vilken utsträckning som resultatet kan replikeras. Att oavsett vem som 

genomför studien och när studien genomförs, skall resultatet bli detsamma (Alvehus, 

2013; Bryman & Bell, 2013). Då denna studie främst är av kvalitativ karaktär är det svårt 

att fastställa i vilken utsträckning som resultatet är reliabelt. Detta då kvalitativa studier 

sker i en social miljö som är omöjlig att “pausa” (Bryman & Bell, 2013). Det vill säga 
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den sociala kontexten är omöjlig att återupprepa exakt likadant vid ett flertal tillfällen. 

Exempelvis förändras och påverkas människan ständigt och kan därför ändra sina utsagor 

eller kroppspråk. Därför är det omöjligt att respondenterna svarar exakt likadant om 

studien skulle återupprepas vid ett annat tillfälle. Reliabiliteten i denna studie kan stärkas 

genom att studien har kvantitativa inslag, vilket kännetecknas av att ha hög reliabilitet. 

Även att studiens respondenter till stor del ger liknande utsagor med liknande begrepp 

och formuleringar, trots att de inte har någon personlig koppling till varandra. På så vis 

kan det tänkas att andra respondenter hade svarat snarlikt.  

 

Validitet syftar till huruvida undersökningen faktiskt undersöker sin forskningsfråga, det 

vill säga hur tydlig kopplingen är mellan den empiriska datan som framkommit i 

undersökningen och den teori/text som studien resulterar i. Det kan även handla om i 

vilken utsträckning som undersökningen kan generaliseras till andra kontexter (Alvehus, 

2013; Bryman & Bell, 2013).  Då vi hade så pass många intervjuer som varade i 30 

minuter per tillfälle, hade vi möjlighet att höra respondenternas utsagor, ta del av deras 

tonlägen och kroppspråk. Vilket gav oss information om underliggande inställningar som 

respondenterna hade kring området. Bryman och Bell (2013) anser att kvalitativa studier 

således har stark validitet då forskarna varit närvarande med respondenterna under längre 

tid, jämfört med kvantitativa undersökningar.  

 

Gällande generalisering är kvalitativa undersökningar ofta svåra att generalisera då de 

ofta är begränsade till ett mindre antal respondenter och/eller geografiskt område 

(Bryman & Bell, 2013). Då studien enbart berör yngre medarbetare inom svensk 

detaljhandel inom Stockholms län kan vi inte generalisera studiens resultat. Dock kan 

studiens resultat ge indikationer till hur det kan tänkas se ut även utanför svensk 

detaljhandel och inom andra branscher/sektorer för denna åldersgrupp. För att öka 

studiens tillämpbarhet har vi samlat in primärdata från medarbetare och butikschefer 

inom olika stora organisationer och branscher inom svensk detaljhandel. Vilket gör att 

studiens resultat är mer användbart även i andra kontexter, gentemot om studien enbart 

hade fokuserat på exempelvis klädbranschen och/eller en viss storlek på organisation.  

 

Då Bryman och Bell (2013) anser att begreppen reliabilitet och validitet främst är 

tillämpbara på kvantitativa undersökningar, kommer vi även diskutera studiens 
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trovärdighet nedan. Detta då trovärdighet är ett begrepp som används för att diskutera en 

kvalitativ studies kvalitet (Bryman & Bell, 2013; Lind, 2014).   

2.6 Studiens trovärdighet 

Genom de testintervjuer som genomförts kan studiens trovärdighet stärkas ytterligare. 

Testintervjuerna uppmärksammade vilka frågor som var bristfälliga och på så sätt fick vi 

svar på om någon fråga behövdes omformuleras alternativt tas bort. Genom 

semistrukturerade intervjuer har respondenterna haft möjlighet att prata fritt och på så vis 

minskas risken att vi som undersökare styr dem dit vi vill. Lind (2014) anser att de frågor 

där respondenter kommit med för lite information, exempelvis genom blyghet eller 

oförstånd, skall plockas bort då enbart de med rik information och hög relevans är av 

intresse för undersökningen. Detta har vi försökt motverka genom att ställa följdfrågor 

samt arbetat med tystnad för att respondenterna i sådana tillfällen fått utveckla sina svar. 

Vilket har lett till att svaren innehåller tillräckligt med information som i sin tur ökar 

träffsäkerheten på det underlag vi fått fram (Lind, 2014).  

 

Samtliga intervjuer har spelats in med respondenternas medgivande. Alvehus (2013) 

menar att detta underlättar transkriberingen av intervjun. Det är även en säkerhet för 

respondenterna som då vet att dess svar tas ordagrant samtidigt som vi undersökare inte 

missar viktig information, då det finns svårigheter kring att lyssna aktivt och anteckna 

samtidigt. Nackdelen med inspelning kan vara att intervjupersonerna kan känna sig 

obekväma och inte utvecklar sina svar (Alvehus, 2013). Dock är detta inget vi 

uppmärksammat under intervjutillfällena. I och med respondenterna deltog frivilligt anser 

vi att risken för att de talade osanning är liten. Anonymiteten tror vi även medförde att 

respondenternas benägenhet till att prata mer öppet och ärligt ökade.  

2.5 Metodkritik 

Kvantitativa forskare kritiserar den kvalitativa forskningsmetoden då de anser att 

resultatet baseras på forskarens uppfattning och blir således subjektivt (Bryman & Bell, 

2013). Vi anser att det är svårt att vara helt objektiv när man studerar ett visst område 

eller objekt under en längre tid. Däremot underlättar det att vi är två personer som 

undersöker tillsammans för att på så sätt kan se på samma sak från två olika perspektiv. 

Vilket minskar risken för att bli för inriktad åt ett specifikt håll. Även 

intervjurespondenterna kan vara subjektiva i sina svar och ge en missvisande bild av det 
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fenomen som studeras. I och med att intervjuer kommer ske med medarbetare och 

butikschefer från olika arbetsplatser minskar risken för att få ett organisationsspecifikt 

resultat.  

 

Vidare menar kritiker att intervjuer kan ge en bild av enbart lokala företeelser (Ahrne & 

Svensson, 2015; Alvehus, 2013). Alvehus (2013) menar att det som sägs under 

intervjuerna har antingen liten eller ingen bärighet utanför intervjutillfället. Detta för att 

respondenterna gör omedvetna val om vad som bör sägas och hur saker skall framställas, 

därmed framställer respondenterna sig själva på ett visst sätt. Risken för att intervjuerna i 

denna studie enbart gett bild av lokala företeelser anser vi är liten. Dels då våra 

respondenter inte arbetar på samma arbetsplatser och dels att vi intervjuat både 

medarbetare och butikschefer inom olika typer av branscher i detaljhandeln. Trots denna 

spridning ser vi stora likheter i respondenternas svar vilket indikerar på att vårt empiriska 

resultat inte är organisationsspecifikt samt att svaren är trovärdiga. Hade det som sagts 

varit oärligt eller organisationsspecifikt skulle resultaten skiljt sig åt i större utsträckning.  

 

Kritiker menar även att undersökaren i kvalitativa studier skapar för nära relation till 

studiens respondenter vilket kan påverka resultatet i en viss riktning (Bryman & Bell, 

2013). Dock anser vi att risken för detta är minimal då vi inte haft större kontakt med 

respondenterna varken innan eller efter intervjuerna. Under intervjutillfällena med varje 

respondent hinner vi inte bygga upp en nära relation, vilket möjligtvis hade skett i en 

fallstudie där man följer ett specifikt studieobjekt under längre tid.  

 

Den deduktiva forskningsansatsen har kritiserats för att vi som undersökare anses enbart 

söka efter information som vi förväntas få. Vilket kan leda till att teorin tolkas på ett visst 

sätt och därmed påverkar studiens resultat (Jacobsen, 2002). Detta är viktigt att ha i 

åtanke för att inte driva studien åt det håll våra värderingar går. Jacobsen (2002) menar 

vidare att neutralitet således är fördelaktigt i syfte att inte påverka studiens resultat. Detta 

kan kopplas samman med den kritik som förts fram kring kvalitativa forskares 

subjektivitet.  
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3. Teoretisk referensram 

Detta kapitel inleds med en redogörelse för hur begreppet motivation definieras i denna 

studie. Därefter en genomgång av de teorier som studien utgår från, följt av kritik mot 

dessa. Herzbergs tvåfaktor-teori har valts då det är en innehållsbaserad motivationsteori 

vilken fokuserar på att beskriva vad som motiverar en individ. Tvåfaktor-toerin används 

på så vis som utgångspunkt för att få kunskap om faktorer som kan påverka en 

medarbetares arbetsmotivation. Därefter används Self-determination theory (SDT) för att 

få kunskap om olika typer av motivation som kan uppstå hos en medarbetare. Med hjälp 

av ovan nämnda teorier kan det empiriska resultatet analyseras och förklaras, för att 

sedan besvara studiens forskningsfrågor.   

 

3.1 Definition av begreppet arbetsmotivation 

Achim et al. (2013) beskriver motivation som en individs behov av att vara tillfredsställd, 

där individen drivs och inspireras till att utföra handlingar i syfte att tillfredsställa sina 

behov. I detta sammanhang kan motivation förklaras som en medarbetares arbets- och 

handlingskraft.  På så vis kan motivation liknas vid en “motor” eller “bränsle” som finns 

inom en individ (Andersson et al., 2013; Blomquist & Röding 2010; Jönsson & 

Strannegård, 2012). Motivation är ett komplext begrepp då det varierar beroende på hur 

en människa är som person (Blomquist & Röding, 2010; Lundberg et al., 2009). I och 

med att alla individer är olika, motiveras alla på olika sätt (Andersson et al., 2013; 

Jönsson & Strannegård, 2012).  

 

Arbetsmotivation påverkar hur hårt en medarbetare anstränger sig. Medarbetarens 

arbetsmotivation, inställning till arbetet samt upplevd möjlighet att kunna prestera och 

uppnå mål ligger till grund för att skapa goda prestationer. För att ett mål skall upplevas 

som uppnåeligt krävs kunskap, skicklighet samt stöd i form av exempelvis feedback. 

Prestationerna på arbetsplatsen påverkas således av inre och yttre faktorer, men även 

sådant som är direkt kopplat till arbetsuppgiftens karaktär (Andersson et al., 2013). Detta 

är i likhet med Pinders (1998 i Lundberg et al., 2009) definition av arbetsmotivation, att 

arbetsmotivation ses som en uppsättning av inre och yttre krafter. Dessa krafter påverkar 

en individs arbetsrelaterade beteende, samt för att bestämma dess form, riktning, 

intensitet och varaktighet (Lundberg et al., 2009). Exempel på en motiverad medarbetare 

är när denne självmant arbetar övertid eller ökar arbetstempot. Även medarbetarens 
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koncentration och noggrannhet i utförande av arbetsuppgifter kan ge sken av 

medarbetarens arbetsmotivation (Andersson et al., 2013). För att förstå vilka faktorer som 

kan påverka en medarbetares arbetsmotivation och prestationer på arbetet kan Herzbergs 

tvåfaktorteori tillämpas.   

3.2 Herzbergs tvåfaktor-teori 

År 1959 kom Herzberg, tillsammans med Mausner och Snyderman, med sin 

tvåfaktorsteori. De ansåg att forskningen dittills mestadels hade fokuserat på motivation i 

allmänhet medan de intresserade sig för arbetsmotivation. De studerade hur medarbetares 

attityder till sitt arbete såg ut. Det visade sig att en medarbetares upplevda missnöje inte 

var på grund av arbetet i sig, utan saker runt omkring arbetsuppgifterna (Herzberg et al., 

1993; Malik & Naeem, 2013). Teorin menar att de faktorer som påverkar medarbetare 

kan delas in i två grupper, hygien- och motivationsfaktorer (Herzberg, 1968; Malik & 

Naeem, 2013) (Figur 1). Grunden i denna teori är att faktorer som skapar trivsel och 

engagemang inte är samma faktorer som skapar vantrivsel (Herzberg, 1968).  

 

 

Figur 1. Illustration av faktorerna inom Herzbergs tvåfaktor-teori. 

3.2.1 Hygienfaktorer 

Hygienfaktorerna driver inte fram motivation utan är snarare grundläggande faktorer för 

att motverka en medarbetares vantrivsel och ohälsa (Andersson et al., 2013; Herzberg et 

al., 1993). Herzberg (1968) menar att om en medarbetare inte är tillfreds med 

hygienfaktorerna på sitt arbete kan missnöje uppstå. Då försämras medarbetarens 

motivation till arbetet och dennes trivsel minskar. Om medarbetaren istället upplever att 
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hygienfaktorerna är tillfredsställda upplever denne inte nödvändigtvis tillfredsställelse 

och nöjdhet, utan medarbetaren upplever bara inte missnöje (Herzberg, 1968). Ambrose 

och Kulik (1999) menar exempelvis på att en alldeles för låg lön kan skapa låg 

arbetsmotivation, försämrad arbetsprestation och irritation hos en medarbetare. Detta kan 

leda till att medarbetaren på så vis inte presterar sitt bästa då denne upplever att hen har 

för låg lön för arbetet denne utfört (Achim et al., 2013). Dock genererar inte en högre lön 

automatiskt ökad arbetsmotivation och tillfredsställelse. Det vill säga, avsaknad av en 

hygienfaktor leder till missnöje, men är medarbetaren tillfreds med hygienfaktorn bidrar 

det inte per automatik till ökad tillfredsställelse och arbetsmotivation (Ambrose & Kulik, 

1999; Andersson et al., 2013; Malik & Naeem, 2013).  

3.2.2 Motivationsfaktorer 

Motivationsfaktorerna är inriktade på medarbetarens inre känslor. Teck-Hong och 

Waheed (2011) förklarar motivationsfaktorer som de “riktiga” faktorerna vilka motiverar 

medarbetaren  arbetet, då hygienfaktorer enbart krävs för att motverka negativa känslor. 

Exempel kan vara att en medarbetare känner sig tillfreds med sina arbetsuppgifter och av 

att få erkännande från chefer och kollegor för sina prestationer. Det kan även te sig som 

att medarbetaren blir motiverad när denne utvecklas och lär sig nya saker. När dessa 

faktorer upplevs vara tillfredsställda leder det bland annat till att medarbetaren gör “det 

lilla extra” i sitt arbete (Achim et al., 2013). Det vill säga medarbetarens 

arbetsprestationer förbättras. Om motivationsfaktorerna inte finns närvarande betyder det 

nödvändigtvis inte att medarbetaren upplever minskad tillfredsställelse eller motivation. 

Om motivationsfaktorerna finns och upplevs vara tillräckliga, upplever dock 

medarbetaren ökad tillfredsställelse och nöjdhet (Herzberg, 1968). Existerande 

motivationsfaktorer på arbetsplatsen sägs därför generera ökad produktivitet och 

arbetstillfredsställelse hos medarbetaren, medan avsaknad av dessa inte nödvändigtvis 

leder till missnöje i arbetet (Malik & Naeem, 2013).  

3.2.3 Senare studiers resultat och kritik mot Herzbergs tvåfaktor-teori 

Herzbergs tvåfaktorteori har influerat ett flertal forskare som inspirerats av teorin och 

även testat den. Lundberg et al. (2009) har studerat yngre säsongsmedarbetare i svenska 

turismbranschen utifrån teorin. Resultatet visade att faktorernas påverkan på 

arbetsmotivation skiljde sig mellan medarbetare och att det gick att gruppera dessa utifrån 

var medarbetarna var bosatta. Det visade sig att de medarbetare som bodde nära arbetet i 

större utsträckning motiverades utav lön medan de medarbetare som bodde längre från 
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arbetsplatsen motiverades i första hand av relationerna med kollegor och chefer 

(Lundberg et al., 2009). Det kan dock ifrågasättas hur Lundberg et al. (2009) har 

definierat avståndet mellan medarbetare och arbetsplats, då de i studien benämner 

avståndet som “boende på orten” och “flyttat till orten”. Vilket kan tolkas som att man 

flyttat från andra länder, städer men också från grannkommunen. 

 

Teck-Hong och Waheed (2011) har i sin studie undersökt arbetsmotivation hos 

medarbetare inom detaljhandeln i Malaysia, där 73 % av deltagarna i studien var i åldern 

15-24 år. De faktorer som enligt Teck-Hong och Waheed (2011) hade störst påverkan på 

en medarbetares arbetsmotivation var arbetsmiljö, lön, företagspolicy och erkännande. 

Studiens resultat visar därmed att tre av de fyra viktigaste faktorerna för arbetsmotivation 

är faktorer som Herzberg (1968) definierar som hygienfaktorer. Det vill säga faktorer 

som enligt tvåfaktor-teorin endast motverkar vantrivsel och missnöje. Lindner (1998) och 

Wiley (1997) har i likhet med Teck-Hong och Waheed (2011) kommit fram till att lön är 

en av de viktigaste faktorerna för arbetsmotivation. Även Mottaz (1985 i Malik & 

Naeem, 2013) motsäger Herzbergs tvåfaktor-teori, där dennes studie kom fram till att 

faktorer så som relation till chef och kollegor samt lön är viktiga för anställdas 

arbetstillfredsställelse. Dessa faktorer klassificerar Herzberg som hygienfaktorer vilka 

inte påverkar arbetstillfredsställelsen enligt Herzbergs tvåfaktor-teori.  

 

Utmanande och utvecklande arbetsuppgifter påstår Wiley (1997) är den mest 

framgångsrika metoden för att motivera sina medarbetare. Även uppmuntran och 

erkännande, anställningstrygghet, utveckling och karriärmöjligheter samt intressanta 

arbetsuppgifter är faktorer som ansågs viktiga för medarbetares arbetsmotivation i Wileys 

(1997) studie. Vidare kom Wiley (1997) fram till att faktorer relaterade till arbetet, 

exempelvis intressanta arbetsuppgifter, goda anställningsvillkor och relationer, värderas 

olika mellan heltids- och deltidsanställda. Deltidsarbetare värderade intressanta 

arbetsuppgifter och goda arbetsvillkor högst. Medan heltidsanställda värderade relationer 

högst (Wiley, 1997).   

 

Herzbergs tvåfaktor-teori kritiseras för att inte ta hänsyn till individuella skillnader, då 

kritiker menar att alla människor är olika och därav skiljer det sig mellan individer vad de 

motiveras av (Abrahamsson & Andersen, 2005; Andersson et al., 2013; Jacobsen & 

Thorsvik, 2008; Jönsson & Strannegård, 2012; Wiley, 1997; Wolvén, 2000). Detta 
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medför att teorin inte är universell, det vill säga att den inte är tillämpbar i exempelvis 

alla länder, kulturer, industrier och organisationer (Andersson et al., 2013; Teck-Hong & 

Waheed, 2011; Wolvén, 2000). Vidare menar Wiley (1997) att motivationsfaktorerna 

ändras över tid då individens preferenser skiljer sig beroende på dennes demografiska 

bakgrund, vilket är något Herzberg inte tagit hänsyn till (Wiley, 1997). Kritik har även 

förts kring Herzbergs (1966 i Herzberg, 1968) metod, där intervjufrågorna har efterfrågat 

respondentens upplevelser där dem varit mycket nöjda respektive missnöjda i 

arbetssituationer. Detta manar till att respondenten tar på sig äran vid situationer där 

resultatet varit bra och tenderar att skylla ifrån sig i situationer där resultatet varit mindre 

bra. Vilket forskning (exempelvis Abrahamsson och Andersen (2005), Bassett-Jones och 

Lloyd (2005) samt Jacobsen och Thorsvik (2008)) menar kan medföra att förhållandet 

mellan en individs nöjdhet och missnöjdhet inte är i ett sådan skilt förhållande som 

Herzberg påstår i sin tvåfaktor-teori. Andersson et al. (2013) anser även att Herzbergs 

tvåfaktor-teori kan kopplas till inre och yttre motivation, vilka är en del av Self-

determination theory av Ryan och Deci (1985). 

 

3.3 Self-determination theory 

Annan relevant teori för denna studie är Self-determination theory (SDT), vilket är en 

empiriskt baserad teori med psykologisk inriktning på motivation (Deci & Ryan, 1985, 

2002, 2008; Williams, Saizow, Ross & Deci, 1997). Teorin bygger på antagandet att en 

individ har en inre motivation att lära sig, utvecklas och få intellektuella utmaningar 

(Williams et al., 1997). Centralt i teorin är att den behandlar olika varianter av 

motivation, snarare än mängden motivation. Detta för att det anses vara viktigare för att 

kunna förutspå viktiga följder så som psykisk hälsa, välbefinnande, effektiv prestation, 

kreativa problemlösningar samt djup eller konceptuellt lärande (Deci och Ryan, 2008).  

 

Den teoretiska basen i SDT är att individens inre- och yttre motivation samverkar med 

varandra. Därför är det viktigt att studera vad som skiljer dessa typer av motivation åt för 

att förstå respektive påverkan på bland annat individens välbefinnande, prestation och 

konceptuella lärande (Deci & Ryan, 2002, 2008). Andersson et al. (2013) menar på att 

inre och yttre motivation i arbetslivet kan innebära åtgärder som kan användas för att 

främja en medarbetares vilja att bidra till organisationens utveckling och lönsamhet på 

olika sätt. Det kan handla om allt mellan att vilja utveckla sin kompetens och att 



20 

 

genomföra sina arbetsuppgifter väl, till att bemöta kunder på ett bra sätt (Andersson et al., 

2013). 

3.3.1 Inre motivation 

Deci och Ryan (1985) beskriver inre motivation som en livskraft eller energi för 

verksamheten samt individens egen utveckling. Att en individ genomför aktivitet på 

grund av upplevt nöje och inte för aktivitetens instrumentella värde i sig (Ryan & Deci, 

2000). Denna typ av motivation är således relaterat till en individs inre tillfredsställelse 

och intresse. Där individen kan tänkas genomföra en aktivitet på grund av att själva 

aktiviteten upplevs som spännande, utmanande, utvecklande eller rolig. Individen 

upplever då att genomförandet av aktiviteten är belöning nog och aktiviteten används inte 

som ett medel för att uppnå annat mål (Ryan & Deci, 2000). Deci och Ryan (2008) menar 

att när en individ genomför en aktivitet på grund av inre motivation är det för att denne 

upplever att aktiviteten i sig är intressant, tillfredsställande samt att genomförandet av 

aktiviteten ger positiva känslor. Detta kan i sin tur leda till förbättrade prestationer (Deci 

& Ryan, 2008). I ett arbetssammanhang skulle detta kunna te sig som en medarbetare, 

vilken upplever en inre tillfredsställelse och intresse för sina arbetsuppgifter, kan tänka 

sig att genomföra dessa på eget initiativ.  

3.3.2 Yttre motivation 

I kontrast till inre motivation kommer yttre motivation från individens omgivning, 

exempelvis genom erkännande, befordran eller bonus (Andersson et al., 2013). 

Tillfredsställelsen kommer därför inte från aktiviteten i sig, utan från de yttre 

konsekvenser som aktiviteten leder till (Gagné & Deci, 2005). Enligt Deci och Ryan 

(2008) kan det exempelvis handla om att en individ genomför en aktivitet för att undvika 

bestraffning eller för att få en specifik belöning (Deci & Ryan, 2008). I ett 

arbetssammanhang skulle detta kunna te sig som en medarbetare, vilken genomför vissa 

arbetsuppgifter för att gynna sin karriär. Det vill säga en aktivitet som genomförs för att 

uppnå ett annat mål eller syfte, än aktiviteten i sig (Ryan & Deci, 2000). Yttre motivation 

leder ofta till kortvariga och så kallade tillfälliga effekter (Ambrose & Kulik, 1999). När 

belöningen är uppnådd tenderar människor att återgå till gammalt beteende (Andersson et 

al., 2013). Exempelvis att en medarbetare efter en tid ser vissa belöningar som en 

självklarhet, där denne förväntas få belöningen oavsett prestation på arbetet.   
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3.4 Jämförelse mellan Herzbergs tvåfaktor-teori och SDT 

Herzbergs (1968) hygien- och motivationsfaktorer kan kopplas till SDT:s inre och yttre 

motivation. Där inre motivation liknas vid det Herzberg (1968) benämner som 

motivationsfaktorer, och yttre motivation är i likhet med det Herzberg kallar 

hygienfaktorer (Andersson et al., 2013). En annan likhet mellan Herzbergs tvåfaktor-teori 

och SDT är att psykologiska behov och tillfredsställelse av dessa är associerade med en 

individs välbefinnande och effektivare prestationer (Gagné & Deci, 2005). 

 

De skillnader som finns mellan SDT och Herzbergs tvåfaktor-teori är att Herzberg enbart 

tar hänsyn till två typer av motivation och undersöker vad som ligger bakom ett motiverat 

beteende. Medan SDT kategoriserar motivation i flera olika typer och nivåer samt 

fokuserar på att besvara hur motiverat beteende aktiveras och hur det är riktat (Gagné & 

Deci, 2005). Dessutom menar Gagné och Deci (2005) att dessa två teorier skiljer sig på 

sättet de har utvecklats och formulerats, där SDT är en empiriskt baserad teori som pågått 

under tre decennier där varje påstående är empiriskt bekräftat.   

 

3.5 Sammanfattning av teoretisk referensram 

Begreppet motivation handlar om en individs arbets- och handlingskraft (Andersson et 

al., 2013; Blomquist & Röding 2010; Jönsson & Strannegård, 2012). Det är ett komplext 

begrepp då det varierar från person till person angående vad denne motiveras av 

(Blomquist & Röding, 2010; Lundberg et al., 2009). En medarbetares arbetsmotivation 

påverkas av olika faktorer. Det kan vara faktorer som Herzbergs tvåfaktor-teori benämner 

som hygien- och motivationsfaktorer. Herzberg (1968) utgår från att hygienfaktorer 

bidrar till att motverka en individs vantrivsel och ohälsa på arbetsplatsen men behöver 

nödvändigtvis inte leda till att individen upplever tillfredsställelse och nöjdhet 

(Andersson et al., 2013; Ambrose & Kulik, 1999; Herzberg et al., 1993; Malik & Naeem, 

2013). Dock visar senare forskning av exempelvis Lindner (1998), Teck-Hong och 

Waheed (2011) samt Wiley (1997) att hygienfaktorer inte enbart motverkar vantrivsel, 

utan också har påverkan på arbetsmotivationen hos en medarbetare.  

 

Motivationsfaktorer som upplevs vara tillräckliga bidrar enligt Herzberg et al. (1993) till 

att medarbetaren upplever trivsel och nöjdhet. Malik och Naeem (2013) menar även på 

att existerande motivationsfaktorer genererar ökad produktivitet och 
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arbetstillfredsställelse. Avsaknaden av dessa bidrar dock inte till att medarbetaren känner 

vantrivsel (Herzberg et al., 1993). Arbetsmotivation kan även komma inifrån och utifrån, 

det vill säga inre och yttre motivation. Detta är något som tas upp inom Self-

determination theory (SDT), vilket bygger på antagandet att en individ har en inre och 

yttre motivation som samverkar med varandra (Deci & Ryan, 2002, 2008). Vidare 

beskriver Andersson et al. (2013) att inre och yttre motivation i arbetslivet kan främja 

medarbetarens åtaganden på arbetsplatsen. Sammanfattningsvis kan hygienfaktorer i 

tvåfaktor-teorin kopplas samman med vad SDT kallar för yttre motivation, och 

motivationsfaktorer liknas vid det som kallas inre motivation (Andersson et al., 2013). 

Dessa två teorier förklarar vad som påverkar en medarbetares arbetsmotivation. 

Herzbergs (1968) tvåfaktor-teori används i denna studie för att identifiera faktorer som 

påverkar en medarbetares arbetsmotivation, för att sedan se hur det empiriska resultatet 

förhåller sig till detta. SDT används för att förklara vilken slags motivation som uppstår 

hos en medarbetare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Sammankoppling av Herzbergs tvåfaktor-teori och SDT.  

  

Hygienfaktorer Motivationsfaktorer Inre motivation Yttre motivation 
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4. Empiri 

I detta avsnitt avser vi att presentera det resultat som framkommit efter intervjuer med 

butikschefer och butiksmedarbetare. Dessa respondenter arbetar inom olika 

organisationer inom svensk detaljhandel. Kapitlet börjar med en beskrivning av samtliga 

respondenter, följt av dess syn på yngre medarbetares arbetsmotivation. Därefter 

presenteras det empiriska resultatet. Inledningsvis med en redogörelse av 

respondenternas syn och förståelse på arbetsmotivation, följt av dess perspektiv på yngre 

medarbetares arbetsmotivation och prestationer. 

 

4.1 Beskrivning av respondenter 

Samtliga respondenter har deltagit som anonyma och kommer därför benämnas som 

“Medarbetare A-F”. Även butikscheferna kommer benämnas på samma sätt, det vill säga 

“Butikschef A-F”. Nedan kommer en beskrivning av samtliga respondenter. Detta för att 

ni som läsare skall kunna bilda er en uppfattning om respondenterna i undersökningen. 

Respondenterna valdes utifrån kriteriet att arbeta inom svensk detaljhandel, där 

medarbetarna även skulle vara inom det åldersspann studien berör.  

4.1.1 Medarbetare 

Medarbetare A: Denna medarbetare är en kvinna på 23 år som arbetar i en butik 

tillhörande en större butikskedja. Totalt antal medarbetare på arbetsplatsen är sex 

personer, där butikschefen är en kvinna i ålder 45-50 år. Medarbetare A har arbetat inom 

svensk detaljhandel i cirka fem år och har ingen eftergymnasial utbildning. 

 

Medarbetare B: Denna medarbetare är en kvinna på 19 år som arbetar i en butik 

tillhörande ett mindre familjeföretag. Totalt antal medarbetare på arbetsplatsen är fem, 

där butikschefen är en kvinna i ålder 25-30 år. Medarbetare B har arbetat inom svensk 

detaljhandel i ett och ett halvt år och har ingen eftergymnasial utbildning. 

 

Medarbetare C: Denna medarbetare är en kvinna på 24 år som arbetar i en butik 

tillhörande en större butikskedja. Totalt antal medarbetare på arbetsplatsen är sex 

personer, där butikschefen är en kvinna i ålder 45-50 år. Medarbetare C har arbetat inom 

svensk detaljhandel i cirka sex år och har en pågående eftergymnasial utbildning. 
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Medarbetare D: Denna medarbetare är en man på 24 år som arbetar i en mindre butik 

tillhörande ett familjeföretag. Totalt antal medarbetare på arbetsplatsen är sju personer, 

där butikschefen är en man i ålder 70-75 år. Medarbetare D har arbetat inom svensk 

detaljhandel i cirka sex år och har en pågående eftergymnasial utbildning. 

 

Medarbetare E: Denna medarbetare är en man på 23 år som arbetar i en mindre butik 

tillhörande ett mindre familjeföretag. Totalt antal medarbetare på arbetsplatsen är åtta 

personer, där butikschefen är en man i ålder 50-55 år. Medarbetare E har arbetat inom 

svensk detaljhandel i cirka fyra år och har en pågående eftergymnasial utbildning. 

 

Medarbetare F: Denna medarbetare är en kvinna på 22 år som arbetar i en mindre butik 

tillhörande en större butikskedja. Totalt antal medarbetare på arbetsplatsen är fyra, där 

butikschefen är i ålder 50-55 år. Medarbetare F har arbetat inom svensk detaljhandel i 

cirka sex år och har en pågående eftergymnasial utbildning.   

4.1.2 Butikschefer 

Butikschef A: Denna butikschef är en kvinna på 27 år som arbetar i en större butikskedja. 

Denne har arbetat inom detaljhandel i cirka sju år, varav som butikschef i ett år. 

Butikschef A har en tvåårig genomförd utbildning med inriktning på kompetens och 

utbildning av personal. Antalet medarbetare som denne ansvarar för på arbetsplatsen är 

åtta stycken.  

 

Butikschef B: Denna butikschef är en kvinna på 25 år som arbetar i en större butikskedja. 

Denne har arbetat inom detaljhandel i cirka 9-10 år, varav som butikschef i fyra år. 

Butikschef B har ingen eftergymnasial utbildning, däremot genomgångna 

internutbildningar. Antalet medarbetare som denne ansvarar för på arbetsplatsen är 10 

stycken.  

 

Butikschef C: Denna butikschef är en man på 37 år som arbetar i en större butikskedja. 

Denne har arbetat inom detaljhandel i cirka 16 år, varav som butikschef i cirka sju år. 

Butikschef C har genomfört en kurs med inriktning ledarskap för butikschefer samt 

interna utbildningar inom företaget. Antalet medarbetare som denne ansvarar för på 

arbetsplatsen är 15 stycken.  
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Butikschef D: Denna butikschef är en kvinna på 45 år som arbetar i en större butikskedja. 

Denne har arbetat inom detaljhandeln i cirka 20 år, varav som butikschef sen start då hon 

drivit egen butik innan hon började arbeta på nuvarande arbetsplats. Butikschef D har gått 

interna utbildningar via företaget. Antalet medarbetare som denne ansvarar för på 

arbetsplatsen är fyra stycken. 

 

Butikschef E: Denna butikschef är en man på 23 år som arbetar inom en medelstor 

butikskedja. Denne har arbetat inom detaljhandel i ca fyra år varav de senaste 1,5 åren 

som butikschef. Butikschef E har genomgått ledarskapsutbildning genom försvarsmakten. 

Antalet medarbetare som denne ansvarar för på arbetsplatsen är fem stycken. 

 

Butikschef F: Denna butikschef är en man på 33 år som arbetar inom en stor butikskedja. 

Denne har arbetat inom detaljhandel i ca 14 år varav som arbetsledare i sju år och de 

senaste två åren som butikschef. Butikschef F har genomgått interna 

ledarskapsutbildningar. Antalet medarbetare som denne ansvarar för på arbetsplatsen är 

nio personer. 

 

4.2 Respondenternas syn och förståelse för arbetsmotivation 

Att förklara och definiera begreppet arbetsmotivation var något samtliga medarbetare 

tyckte var en utmaning. Efter en stunds betänketid jämförde samtliga medarbetare 

arbetsmotivation med en typ av känsla. Medarbetare B beskrev det som “en slags känsla 

som ger drivkraft att genomföra uppgifter och sysslor”, vilket sammanfattar 

respondenternas uppfattning om begreppet. Flera av medarbetarna nämnde att känslan ger 

upphov att uppfylla mål. Här räknas både individuella och butikens mål. Det kan även 

handla om att bemöta och hjälpa kunder på bästa sätt och göra “det lilla extra”.  

4.2.1 Butikschefer 

Butikscheferna ansåg att arbetsmotivation är ett komplext begrepp. Gemensamt för 

butikscheferna var att de talade om arbetslust och att det är roligt att komma till arbetet. 

De nämnde ord som engagemang, delaktighet, arbetsglädje, attityd och trivsel. Butikschef 

B tog upp att medarbetare gör “det lilla extra” när de upplever motivation i arbetet. 

Vidare beskrev Butikschef E arbetsmotivation som att medarbetaren är produktiv och gör 

sina arbetsuppgifter. Arbetsmotivation kan enligt Butikschef A också kopplas till 

medarbetarens förhållningssätt till sitt arbete och de arbetsuppgifter denne har. Denne 
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menar att det finns individuella skillnader gällande detta, “det handlar om hur driven 

man är”.  

 

4.3 Yngre medarbetares arbetsmotivation 

Samtliga medarbetare nämnde att de vill ha uppskattning och feedback för sina 

prestationer och att detta motiverar dem i arbetet. Medarbetare E berättade även att denne 

motiveras av att få lära sig nya saker. Medarbetare B och D sade att det är viktigt med 

tydlighet från chefer på arbetsplatsen och att det gör dem motiverade. Dessa två 

medarbetare vill veta vad som skall göras, hur det skall genomföras och meningen med 

arbetsuppgiften. Medan resterande medarbetare snarare uppgav att arbetet enbart blir 

roligare och därför agerar de på egna initiativ när de är motiverade. Medarbetare D och F 

anser vidare att mål som känns uppnåeliga är något som driver dem och får dem 

motiverade i arbetet. “Att ha konkreta mål att arbeta med och sen att få bekräftelse på att 

man klarat målet”, sade Medarbetare D. Även ansvar och delaktighet framkommer som 

viktiga faktorer, framför allt hos Medarbetare A och F. Det verkar som att alla 

medarbetare upplever glädje för att gå till arbetet och för att utföra arbetsuppgifter när de 

är motiverade. De upplever att det är lätt att genomföra uppgifterna och att det känns 

roligt.  

4.3.1 Butikschefernas syn på yngre medarbetares arbetsmotivation 

Butikschefernas syn på hur medarbetarna motiveras i arbetet skiljer sig butikscheferna 

sins emellan. Butikschef E uppfattar det som att dennes medarbetare motiveras av 

tävlingar, försäljningsstatistik och bonus. Även Butikschef A nämnde att 

försäljningsstatistik fungerar som en faktor till motivation. Denna butikschef arbetar både 

med säljsiffror på individuell nivå men också på butiksnivå. Vilket gör att medarbetarna 

dels tävlar mot sig själva och dels gemensamt mot andra butiker. Detta tror dessa två 

butikschefer driver medarbetarna till att prestera bättre i arbetet. “Tävlingar brukar 

fungera, även om det är utan bonus. Bara att tävla, att man har ett mål mot någonting”, 

sade Butikschef E. Butikschef E arbetar även med flexibilitet i viss mån i arbetet, där 

medarbetarna själva kan välja att ta rast när det behövs. Exempelvis om medarbetaren är 

trött, kan denne gå ut och ta ett varv i köpcentrumet för att få upp energin alternativt sätta 

sig i personalrummet och koppla av.  
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Feedback och uppskattning för sina arbetsprestationer upplever Butikschef B och F är 

viktigt för att motivera sina medarbetare. Butikschef F påpekade vikten av att ge 

feedback direkt så medarbetaren får det i anknytning till en utförd arbetsuppgift, detta för 

att vara tydlig med vad de gjort bra och vad de kan förbättra. Även Butikschef D nämnde 

att tydlighet är viktigt, “man måste vara väldigt klar och tydlig med vad man vill ha 

gjort”. Dennes syn på yngre medarbetare är att de är svårare att hantera. Butikschef D 

menar på att de vill ha mycket serverat och därför måste man som chef driva på dem. 

Vidare menar Butikschef C och F att delaktighet är viktig för en medarbetares 

arbetsmotivation. Butikschef F anser att en medarbetare skall känna att denne får vara 

delaktig oavsett hur länge denne varit anställd. Det vill säga att medarbetaren får utföra 

samma arbetsuppgifter och testa på samma saker som medarbetare med längre 

anställningstid får. Dessa två butikschefer anser också att det är viktigt att få lära sig nya 

saker och att utvecklas. Både Butikschef A och C tillade dock att arbetsmotivation skiljer 

sig från person till person. De menar att alla är olika och därför motiveras på olika sätt.  

 

4.4 Yngre medarbetares icke motivation i arbetet 

Monotont arbete så som enformiga arbetstider och arbetsuppgifter är något som får 

Medarbetare E att bli icke motiverad. Medarbetarna upplever det som jobbigt och tråkigt 

att genomföra arbetsuppgifter när de är icke motiverade. Vilket enligt Medarbetare D 

bidrar till att denne blir nedstämd. Medarbetare A menar dock på att känslan av att det är 

jobbigt att arbeta minskar eller försvinner helt när dennes arbetspass väl har börjat vidare 

nämner denna medarbetare att denne blir icke motiverad av att arbeta få timmar. Samtliga 

medarbetare nämnde att de blir icke motiverade vid avsaknad av uppskattning och 

feedback. Vidare menar Medarbetare C att denne i sådana situationer inte vet om denne 

gör ett bra eller dåligt arbete. Medarbetare D berättade att denne då upplever att cheferna 

“inte bryr sig överhuvudtaget”. Vidare berättade Medarbetare E att denne inte upplever 

sig göra ett gott arbete då ingen uppmärksammar dennes prestationer. Medarbetare C 

uppgav att avsaknaden av uppskattning och feedback även får denne att känna sig 

utnyttjad av sin arbetsgivare. Medarbetaren beskrev utnyttjad som att man är oviktig och 

enbart är på arbetet för att “fylla ett hål i schemat”. Medarbetare C berättade även att 

stress över saker utanför själva arbetet kan påverka arbetsmotivationen. Medarbetare B 

uttryckte att tydlighet från chef är viktigt för att känna sig motiverad i arbetet. Denne 

uppgav att chefens inkonsekvens därför bidrar negativt till medarbetarens 
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arbetsmotivation. Likaså uppgav medarbetare F att mål som upplevs vara omöjliga att 

uppnå, påverkar arbetsmotivationen negativt, “exempelvis när vi har budget och andra 

krav som vi från början vet att vi inte kommer klara”.  

4.4.1 Butikschefernas syn på medarbetares icke motivation 

Samtliga butikschefer anser att arbetsuppgifterna har stor påverkan på 

arbetsmotivationen. Butikschef C och F menar på att monotont arbete gör medarbetarna 

icke motiverade, även stress är en faktor som butikschef C uppgav har negativ påverkan 

på medarbetarnas motivation. Butikschef A berättade “jag tror min personal blir 

omotiverade när de får göra arbetsuppgifter som de tycker mindre om och som de själva 

inte har valt att göra”. Alltså, att arbetsuppgifter kan bidra till att en medarbetare inte 

upplever motivation till sitt arbete. Enligt Butikscheferna B, C och F är också stämningen 

på arbetsplatsen viktig för en medarbetares arbetsmotivation. Butikschef F menar på att 

utanförskap och känsla av att inte känna sig behövd är bidragande orsaker till att yngre 

medarbetare är icke motiverade. Butikschef E menar även att arbetsmiljön påverkar, där 

oorganiserad och rörig miljö bidrar till att medarbetare känner sig icke motiverade på 

arbetsplatsen.  

 

4.5 Yngre medarbetares arbetsprestationer 

Samtliga medarbetare beskrev att deras prestationer på arbetet förbättras när de är 

motiverade. De blir gladare, har mer energi och upplever att det går snabbare att 

genomföra arbetsuppgifter. Även att de bemöter kunderna på ett bättre sätt. “Jag får 

bättre fokus och är mer effektiv. Man blir klar fortare och tar kunden bättre”, sade 

Medarbetare D. Detta är något Medarbetare B, E och F håller med om. Medarbetare F 

förklarade att denne “gör det lilla extra” för kunderna och söker ständigt kontakt med 

dem i butiken, vilket leder till ökad försäljning. Medarbetare E förklarade att denne får ett 

bättre flyt med kunderna, att samtalet mellan dem flyter på bättre. De menar även på att 

det finns energi att göra lite mer än “vanligt” när de upplever sig vara motiverade. 

Medarbetarna A och E:s utsagor tyder på att deras initiativförmåga ökar när de känner sig 

motiverade. Genom att de självmant tar tag i arbetsuppgifter, exempelvis fyller på varor 

och städar utan att chefen säger till.  

 

Vid icke motivation i arbetet upplever flera av medarbetarna att de blir “slappare” och 

inte lika engagerade i att utföra sina arbetsuppgifter på ett bra sätt. Medarbetare C 
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nämnde att när denne upplever sig vara icke motiverad räcker det med att saker i butiken 

ser “okej” ut. Det behöver inte vara jättefint, bara butiken är i någorlunda ordning. 

Medarbetare A, B C och D uppgav även att det är motigt att ta tag i arbetsuppgifter där 

Medarbetare D beskrev det som “svårt att hitta glädje till de uppgifter man ska göra”. 

Medarbetare F berättade att när denne är icke motiverad så saknas intresse för kunden 

och dess behov vilket leder till att medarbetaren inte “orkar” försöka sälja på kunden 

något extra. Medarbetare E berättade i sin tur att kunden kan märka av dennes avsaknad 

av motivation då denne saknar energi och engagemang i kunden och känner sig likgiltig. 

 

4.5.1 Butikschefernas syn på yngre medarbetares arbetsprestationer 

Enligt butikscheferna förbättras arbetsprestationerna hos medarbetarna när dem är 

motiverade. De yngre butikscheferna (A, B och E) var eniga om att motiverade 

medarbetare är “taggade”, mer självgående och tar egna initiativ. “Jag märker att de som 

är motiverade och visar engagemang, är också de personer som tar egna initiativ och tar 

i”, sade Butikschef A. Butikschef B gav ytterligare exempel, att motiverade medarbetare 

som fått i uppgift att rätta till produkter på ett bord gör mer än vad de behöver. 

Exempelvis rengör bordsytan och dammar av produkterna. Butikschef C och D menar på 

att motiverade medarbetare tycker att arbetet är roligt och bemöter kunder på ett 

trevligare sätt, samt att det blir ett bättre resultat på allt de gör.     

 

Konsekvenserna av icke motiverade medarbetare uppgav butikscheferna är att 

medarbetarna upplevs vara nedstämda och likgiltiga. Butikschef B beskrev det som “de 

kommer till arbetet och är varken glada eller ledsna, de är bara tomma, lunkar på och 

gör inget extra alls, säger nej till extra arbetspass och är endast på plats för att de 

måste”. Butikschef E nämnde att när denne varit borta från arbetsplatsen i några dagar, 

märker denne att medarbetarna har varit icke motiverade genom att butiken är 

oorganiserad samt att medarbetarna varit slarviga. Exempelvis har de inte satt upp skyltar 

och prismärkt produkter. Sena ankomster och plötsliga sjukskrivningar som är ett 

återkommande beteende, visar på att medarbetare är icke motiverade enligt Butikschef F. 

Även att de inte tar tag i sina arbetsuppgifter och utför dem långsamt, vilket Butikschef D 

håller med om. Detta kan kopplas till att Butikschef C upplever att effektiviteten 

försämras när en medarbetare är icke motiverad. 
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I och med dessa konsekvenser av medarbetares motivation respektive icke motivation 

som ovan nämnts, är det av stor vikt att ta reda på vilka faktorer som anses viktigast för 

en medarbetares arbetsmotivation. Nedan återfinns en redogörelse för hur respondenterna 

värderar olika faktorers påverkan på yngre medarbetares arbetsmotivation.  

 

4.6 Värdering av faktorer 

Samtliga respondenter har poängsatt varje faktors påverkan på arbetsmotivationen där 1 

anses vara minst viktig och 5 är mycket viktig. Medarbetarna poängsatte huruvida 

faktorerna var viktiga för sin egen arbetsmotivation, medan butikscheferna fick 

poängsätta utifrån vad de upplever är viktiga faktorer hos sina medarbetare inom 

åldersgruppen 16-24 år. I diagrammet nedan återfinns medarbetares respektive 

butikschefers resultat.  

 

 

Figur 3. Resultat från värdering av hygienfaktorer.  
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Figur 4. Resultat från värdering av motivationsfaktorer. 
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värderar det till 3,8. De två butikschefer som värderar lön högst är Butikschef A och D. 

Även Butikschef E ser det som en väldigt viktig faktor. “Så man känner att det man gör 

belönas”, berättade Butikschef E. Anställningstrygghet är också en faktor som 

respondenterna är oense om. Medarbetarna värderar anställningstrygghet högt (4,7) och 

är relativt eniga. Butikscheferna å andra sidan är även här oeniga och poängsätter det 

lägre (3,6) än medarbetarna.  
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5. Analys 

I detta kapitel analyseras det empiriska material som framkommit genom intervjuer och 

enkätundersökning. Detta analyseras med hjälp av de begrepp som tas upp i den 

teoretiska referensramen, men även utifrån egna tankar. Kapitlet avslutas med en mindre 

sammanfattning om vad som analyserats och diskuterats. 

 

5.1 Respondenternas syn på begreppet arbetsmotivation 

Båda grupper av respondenter, det vill säga både de yngre medarbetarna och 

butikscheferna, förklarar arbetsmotivation som något positivt vilket genererar arbets- och 

handlingskraft hos en medarbetare. I likhet med Achim et al. (2013) beskriver de yngre 

medarbetarna att arbetsmotivation ger individen en drivkraft till att utföra handlingar, 

med syftet att tillfredsställa ett behov. Medarbetarna beskriver detta som en drivkraft och 

vilja till att uppfylla mål vilket kan vara både individuella mål och mål för butiken. Både 

medarbetarna och butikscheferna sade att en motiverad medarbetare gör mer än vad som 

förväntas, vilket de beskriver som ”gör det lilla extra”. Detta i likhet med Andersson et al. 

(2013) som förklarar att arbetsmotivationen påverkar hur mycket en medarbetare 

anstränger sig. I likhet med Andersson et al. (2013) samt Jönsson och Strannegård (2012) 

anser Butikschef A att arbetsmotivation hos en medarbetare är individuellt, att alla 

individer är olika och således motiveras alla på olika sätt och av olika ting. Vilket 

bekräftar komplexiteten av begreppet arbetsmotivation.  

 

5.2 Yngre medarbetares arbetsmotivation 

Medarbetare E samt Butikschef B, C och E nämnde att yngre medarbetare motiveras av 

att utvecklas, vilket vi tolkar som personlig utveckling där medarbetaren utvecklar sin 

kompetens. Det kan exempelvis te sig som att medarbetaren upplever en personlig 

utveckling då dennes säljresultat förbättrats gentemot tidigare, eller att medarbetaren i 

någon annan form förbättrar sina prestationer. Herzberg (1968) anser att utveckling är en 

motivationsfaktor. Det betyder att Herzberg (1968) hävdar, i likhet med Deci och Ryan 

(1985), att personlig utveckling stimulerar en medarbetares motivation. Även studien av 

Gursoy et al. (2008) nämner även vikten av personlig utveckling hos den generation som 

de yngre medarbetarna tillhör, vilket kan förklara denna faktors påverkan på yngre 

medarbetares arbetsmotivation. Utifrån SDT (Deci & Ryan, 1985) kan det tolkas som att 

personlig utveckling ger yngre medarbetare energi, då en individ drivs av att lära sig och 
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utvecklas. De ser alltså utvecklingen som belöning nog och utför således inte arbetet i 

annat syfte än att utveckla sin kompetens. Dock kan det ifrågasättas huruvida utveckling 

enbart skall definieras som en inre motivation då befordran kan ses som en form av 

utveckling, vilket Andersson et al. (2013) definierar som en yttre motivation. På så vis 

kan det tänkas att utveckling generera både en inre- och yttre motivation hos en yngre 

medarbetare. Utveckling kan även kopplas samman med att utvecklande arbetsuppgifter 

motiverar yngre medarbetare, något både Herzberg (1968) och Wiley (1997) anser, vilket 

även bekräftas av medarbetarnas utsagor och rangordning av faktorn arbetsuppgifter. 

Arbetsuppgifter kan ses som det Deci och Ryan (1985) benämner som en inre motivation, 

där medarbetaren upplever arbetsuppgiften som utvecklande och/eller utmanande, och 

därför ser utförandet av arbetsuppgiften som belöning nog (Ryan & Deci, 2000). 

Arbetsuppgifter kan i likhet med utveckling även tolkas som en yttre motivation där 

medarbetaren utför arbetsuppgifter för att uppnå en yttre belöning. Exempel på belöning 

kan vara befordran och/eller bonus.  

 

Butikschef E arbetar med provision, vilket enligt denne driver yngre medarbetare till att 

sälja mer. Denna variant av ekonomisk belöning kan ses som det Andersson et al. (2013) 

samt Gagné och Deci (2005) kallar för en yttre motivation. Det vill säga motivation som 

driver medarbetaren att prestera för att få en specifik belöning. Enligt Ambrose och Kulik 

(1999) ger detta endast en tillfällig effekt, vilket Andersson et al. (2013) förklarar som att 

en medarbetare snabbt tenderar att återgå till sitt gamla beteende när belöningen är 

uppnådd. Det kan tänkas i det här fallet gällande provision att medarbetaren motiveras av 

möjligheten att påverka sin egen lön. Även att denne ser det som en tävling mellan 

medarbetarna på arbetsplatsen men också som en individuell tävling där medarbetaren 

tävlar mot sig själv, vilket enligt Butikschef A förkommer hos sina medarbetare. 

Tävlingar och försäljningsstatistik kan precis som provision tolkas som en yttre 

motivation där medarbetaren utför arbetsuppgifter i syfte att uppnå en yttre konsekvens. I 

detta sammanhang kan det vara att yngre medarbetare drivs till att sälja mer produkter för 

att vinna en tävling i någon form, för att sedan nå den yttre konsekvensen som i detta fall 

skulle kunna vara en ekonomisk belöning. Då kan det tänkas att medarbetaren motiveras 

dels av personlig utveckling och dels av att “vinna”, vilket då kan tänkas att medarbetare 

upplever både en inre- och yttre motivation. Där den inre motivationen kopplas till att 

medarbetare upplever personlig utveckling av utförandet av arbetsuppgifter och den yttre 

motivationen genom att “vinna”.  
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5.3 Yngre medarbetares icke motivation i arbetet 

Medabetare E samt Butikschef C och F nämnde att monotona arbetsuppgifter kan leda till 

icke motiverade medarbetare. Med monotona arbetsuppgifter menas enformiga 

arbetsuppgifter, exempelvis att medarbetaren enbart arbetar i kassan eller enbart packar 

upp varor. Detta kan tänkas leda till att medarbetaren känner brist på personlig utveckling 

när denne får göra samma sak hela tiden. Vidare kan tänkas att varierade arbetsuppgifter 

leder till stimulans och känsla av utveckling, vilket denna åldersgrupp mest troligt känner 

behov av. Angeline (2011) hävdar att Generation Y kännetecknas av att vilja ha 

utmanande, spännande och underhållande arbetsuppgifter. I och med att Hertzbergs 

(1968) tvåfaktor-teori klassificerar arbetsuppgifter och personlig utveckling som 

motivationsfaktorer, menar han att dessa enbart leder till ökad motivation om dessa 

upplevs vara tillfredsställda. Därmed leder det inte till missnöjde om behovet av 

tillfredsställande arbetsuppgifter inte uppfylls. Denna studie indikerar dock att 

arbetsuppgifter kan leda till negativa effekter och minska arbetsmotivationen hos 

medarbetarna om dessa inte är tillräckligt tillfredsställda. Vilket Herzberg (1968) således 

inte är ense om i sin studie. Varför denna studies resultat skiljer sig gentemot Herzbergs 

(1968) kan bero på att hans respondenter tillhör en annan generation än den som vår 

studie berör. I och med att denna studies respondenter tillhör den generation som 

värdesätter dessa faktorer kan det tänkas att Herzbergs (1968) motivationsfaktorer 

påverkar annorlunda gentemot tidigare. Dock är detta ingenting som kan säkerställas 

utifrån denna studie, utan något som får studeras i framtida forskning.  

 

En ytterligare intressant koppling som uppmärksammats i denna studie är att de 

respondenter som nämner monotont arbete som icke motiverande är de respondenter på 

arbetsplatser med mest personal. Detta kan tyda på att arbetsfördelningen och strukturen 

ser annorlunda ut på dessa arbetsplatser. Medarbetarna på dessa arbetsplatser kan 

möjligtvis bli tilldelade arbetsuppgifter som är enformiga, till skillnad från mindre 

arbetsplatser där medarbetarna kan tänkas arbeta mer varierat. Detta är även något 

Butikschef A indikerade på, att yngre medarbetare har tendens att bli icke motiverade i 

sitt arbete när dessa måste utföra arbetsuppgifter som de själva inte valt att genomföra.    

 

Trots att samtliga medarbetare och två av butikscheferna anser att uppskattning och 

feedback har en positiv påverkan på en yngre medarbetares arbetsmotivation, upplever 

respondenterna att avsaknad av detta kan leda till icke motivation. Enligt Herzbergs 
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(1968) tvåfaktor-teori skall denna faktor inte leda till missnöje vid avsaknad. Medarbetare 

D upplever behov av bekräftelse för uppnådda mål och blir således icke motiverad när 

denne upplever att chefen inte bryr sig överhuvudtaget. Vilket visar sig när avsaknad av 

uppmärksamhet och erkännande uppstår. Även Medarbetarna C och E blir icke 

motiverade när de inte uppmärksammas för sina prestationer och varken får bra eller 

dålig feedback. Butikscheferna B och F delar denna uppfattning och menar vidare på att 

medarbetarna blir icke motiverade när de inte känner sig behövda och upplever 

utanförskap på arbetsplatsen. Ett kännetecken för Generation Y är att det är viktigt för 

dem att få uppmärksamhet, respekt och uppskattning (Gursoy et al., 2008). Vilket kan 

förklara varför Medarbetare C, D och E anser att det är viktigt för deras motivation. Det 

kan även kopplas till det Deci och Ryan (1985) benämner som inre motivation, att 

feedback och uppskattning krävs för att dessa medarbetare skall uppleva inre 

tillfredsställelse och på så vis få kraft och energi till att utföra sitt arbete. Det kan tänkas 

att denna åldersgrupp inte har så lång arbetslivserfarenhet och därför inte är självsäkra på 

sina arbetsprestationer. Därav har dessa större behov av bekräftelse på att det arbete de 

genomfört är bra gentemot medarbetare med längre arbetslivserfarenhet. Uppskattning 

och feedback behöver inte enbart behöva komma från chef och kollegor utan kan även 

tänkas komma från utomstående som exempelvis kunder. Det är på så vis möjligt att 

behovet av uppskattning och bekräftelse på prestationer kan tillgodoses till viss del 

genom kundkontakt. Både genom att kunden ger medarbetaren direkt uppskattning för 

kompetens och skicklighet, men även att medarbetaren själv upplever att denne gjort en 

bra prestation med kunden och därav upplever att behovet av uppskattning är tillgodosett. 

Detta är någonting Medarbetare E och Butikschef A nämner under sina intervjuer, att 

känslan av att göra bra ifrån sig och få uppskattning är viktigt. De nämnde dock inte 

exakt från vem detta skall komma ifrån och varför. Det kan tänkas att medarbetaren vill 

få feedback för att uppnå personlig utveckling, vilket generationen kännetecknas av att 

värdera högt (Gursoy et al., 2008).  

 

Det kan också vara att medarbetarnas arbetsplatser ligger till grund för att uppmuntran 

och uppmärksamhet spelar stor roll för arbetsmotivationen. I och med att samtliga 

medarbetare i denna studie arbetar på arbetsplatser med relativt få anställda (som flest sju 

stycken) kan det tänkas att relationerna mellan medarbetarna har en viktigare roll än på 

större arbetsplatser. Således kan de nära relationerna på arbetsplatsen bidra till vissa 

förväntningar hos medarbetaren att få uppskattning för sina prestationer. Jämfört med om 
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relationerna är av ytlig karaktär, då en medarbetare inte har samma förväntningar på att 

bli sedd på samma sett och därav inte får samma uppskattning för sina arbetsprestationer.  

5.4 Yngre medarbetares arbetsprestationer 

Andersson et al. (2013) menar på att arbetsmotivationen påverkar hur mycket en 

medarbetare anstränger sig. När en medarbetare upplever glädje och nöjdhet i arbetet är 

det tecken på inre motivation enligt Deci och Ryan (1985). Detta beskriver medarbetarna 

som arbetsglädje vilket genererar positiva känslor. Vidare anser Deci och Ryan (1985) att 

inre motivation leder till förbättrade prestationer vilket även studiens resultat indikerar 

på. Exempelvis nämner Medarbetare F, Butikschef A och B att motiverade medarbetare 

gör “det lilla extra”, det vill säga gör mer än vad som förväntas. Medarbetarna menar 

även på att de presterar bättre i arbetet i termer av ökad effektivitet, bättre fokus och att 

de bemöter kunder bättre när de är motiverade. Anledningen till varför en medarbetare 

gör “det lilla extra” går dock att diskutera. Är det på grund av eget intresse och 

tillfredsställelse, eller på grund av ett annat syfte - att medarbetaren har ett mål att uppnå? 

Det kan även tänkas att medarbetaren gör det både för sin egen del och för att denne vill 

uppnå ett mål. Exempel på mål kan vara att utveckla sin karriär och hen gör då “det lilla 

extra” för att visa sin kompetens och kvaliteter, vilket då betyder att medarbetaren har en 

yttre motivation (Deci & Ryan, 2008; Ryan & Deci, 2000). Sammanfattningsvis kan det 

ifrågasättas huruvida att göra “det lilla extra” skall ses som en aktivitet vilken genomförs 

på grund av inre eller yttre motivation, eller på grund av de båda. Oavsett medarbetarens 

syfte med att göra “det lilla extra”, agerar denne på eget initiativ när denne är motiverad. 

Det kan tänkas att medarbetarens genomförande av aktiviteten kan variera mellan att 

genomföras av inre eller yttre motivation, och det spelar kanske ingen större roll för 

verksamheten. Detta då både inre eller yttre motivation kan ha en positiv effekt på 

medarbetarens prestationer genom ökat initiativtagande och högre effektivitet, vilket 

således är positivt för verksamheten. Nackdelen med att en medarbetare upplever yttre 

motivation är att det tenderar att ge en tillfällig effekt, där medarbetaren snabbt återgår till 

gammalt beteende. Det kan även bidra till att medarbetaren ser vissa belöningar som en 

självklarhet oavsett hur väl prestationerna är (Andersson et al., 2013; Ambrose & Kulik, 

1999).  

 

Arbetsmotivation är inte den enda komponenten för att skapa goda prestationer 

(Andersson et al., 2013). Andersson et al. (2013) menar på att kunskap, skicklighet och 



38 

 

stöd genom feedback även har stor inverkan på en medarbetares prestationer. Feedback är 

en av de komponenter som medarbetarna själva anser är viktiga för arbetsmotivationen. 

Medarbetare B menar på att denne vill veta vad denne gör bra och vad som kan 

förbättras. Detta för att i sin tur kunna utvecklas och prestera bättre. Butikschef F anser 

även att motiverade medarbetare brukar berätta när de gjort något de anser är bra och som 

de är stolta över, vilket kan tolkas som att medarbetarna söker efter återkoppling i form 

av feedback men även bekräftelse på sina prestationer. Det vill säga att de strävar efter att 

skapa en inre tillfredsställelse och använda feedback för att förbättra sina prestationer och 

utvecklas. Vilket kan tolkas som att medarbetarna strävar efter att uppnå det Deci och 

Ryan (1985, 2008) benämner som inre motivation. Återigen kan detta förklaras med hjälp 

av Generation Y, som tidigare nämnt kännetecknas av att värdera uppskattning, 

uppmärksamhet och personlig utveckling högt (Gursoy et al., 2008).  

 

Intressant är hur medarbetarens beskriver hur deras beteende är när de upplever icke 

motivation i arbetet. Medarbetare B och C nämner att de blir oengagerade och slarviga i 

utförandet av arbetsuppgifter medan medarbetare E och F nämner att deras beteenden kan 

uppmärksammas av kund då de nämner att de inte tar kontakt med kunder och inte 

försöker sälja på kunden något. Konsekvenser av icke motiverade medarbetare kan enligt 

Medarbetare A, B, C och D te sig som att de drar ut på tiden vid utförandet av sina 

arbetsuppgifter och blir således mindre effektiva i sitt arbete. Dessa konsekvenser kan 

bero på att medarbetaren inte upplever det Deci och Ryan (1985, 2008) beskriver som 

inre eller yttre motivation. Det vill säga att medarbetaren varken upplever att 

arbetsuppgifterna är intressanta, utvecklande eller roliga att genomföra. Även att 

utförandet av arbetsuppgifterna inte kan leda till en yttre belöning eller kan hjälpa 

medarbetaren att uppnå ett annat mål eller syfte. Därmed upplever medarbetaren inget 

syfte med att utföra arbetsuppgifterna eller att prestera väl på arbetet. Medarbetare F 

nämner att ouppnåeliga mål, vilka redan från början upplevs vara omöjliga att uppnå, gör 

denne icke motiverad. Det kan tänkas även i detta fall att medarbetaren upplever att det 

saknas mening med att utföra arbetsuppgifter, det vill säga att medarbetaren varken 

upplever en inre eller yttre motivation, eftersom att det slutliga målet ändå inte kommer 

att uppnås.  Butikschef F ger ett annat exempel vilket är att icke motiverade medarbetare 

har sena ankomster och plötsliga sjukskrivningar, vilket då kan resultera i ökade 

kostnader i form av tid och resurser för verksamheten. Även detta beteende kan tänkas 

grunda sig i att medarbetaren varken upplever en inre eller yttre motivation i arbetet.  
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Andersson et al. (2013) förklarar att medarbetarna inom svensk detaljhandel innehar en 

viktig roll inom verksamheten, då dessa är “ansiktet utåt” för butiken. Icke motiverade 

medarbetare kan således påverka kundens intryck av butiken vilken i sin tur kan tänkas 

ha negativ effekt på försäljningen. Detta eftersom det kan tänkas att kunder inte blir 

bemötta på ett förväntat sätt och påverkas av medarbetarens negativa inställning och 

beteende på arbetet. Vilket Medarbetare E och F i det empiriska underlaget nämnde, att 

kunder kan märka att dessa är oengagerade och inte lika tillmötesgående när 

medarbetarna upplever sig vara icke motiverade i arbetet.  

5.5 Respondenternas värdering av faktorer 

Arbetsuppgifter, utveckling, företagspolicy, företagsledning och karriärmöjligheter är 

faktorer som medarbetarna och butikscheferna inte värderar som de främsta faktorerna 

för arbetsmotivation. I och med att studiens syfte är att identifiera vilka de främsta 

faktorerna är för yngre medarbetares arbetsmotivation, kommer ingen analys göras av 

dessa ovan nämnda faktorer. De faktorer som nedan kommer att analyseras är de faktorer 

som värderats högst av de olika respondenterna, som ännu inte har analyserats och 

diskuterats tidigare i ovanstående rubriker.  

 

Respondenterna värderar relationerna på arbetsplatsen som en viktig faktor för yngre 

medarbetares arbetsmotivation, vilket är i likhet med resultatet i studien av Lundberg et 

al. (2009). Dock hävdar Herzberg (1968) i sin tvåfaktor-teori att relationer är en 

hygienfaktor vilken inte driver fram motivation, utan enbart motverkar vantrivsel. Det vill 

säga att relationerna på arbetsplatsen anses ha negativ effekt på en medarbetares 

arbetsmotivation om medarbetaren inte är tillfreds med relationerna. Vidare behöver 

denna faktor nödvändigtvis inte leda till ökad arbetsmotivation när denne är tillfreds med 

relationerna. Detta påstående är något studiens empiriska resultat enbart delvis indikerar 

på. I och med att respondenterna antyder att relationerna på arbetsplatsen har en stor 

påverkan på arbetsmotivationen, kan det tänkas att denna faktor både kan påverka 

negativt och positivt på en medarbetares arbetsmotivation. Inte enbart negativt som 

Herzberg (1968) alltså påstår. Intressant är att denna faktor har stor påverkan på 

arbetsmotivationen enligt respondenterna under enkätundersökningen, men togs inte 

självmant upp under intervjuerna. Med undantag för Butikschef F som anser att 

relationerna kan ha en påverkan på arbetsmotivationen, där exempelvis utanförskap kan 
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leda till icke motivation. Då enkätundersökningen enbart ger svar på att relationer har en 

påverkan, men inte på vilket sätt, är det svårt att analysera dess påverkan på 

arbetsmotivationen hos respondenterna. Dock är studiens frågor baserat på att besvara 

vilka faktorer som påverkar arbetsmotivationen och inte varför. I vår studie kan det dock 

tänkas att storleken på arbetsplatsen påverkar vikten av goda relationer. Medarbetarna i 

denna studie rangordnar alla relationer väldigt högt samt arbetar på arbetsplatser med 

anställda färre än 10 personer. På så vis kan det betyda att medarbetarna arbetar nära 

varandra och därav har relationerna en stor betydelse. Trots att vissa av butikscheferna 

arbetar på större arbetsplatser, värderar samtliga relationer som en viktig faktor för en 

yngre medarbetares arbetsmotivation. Detta betyder att arbetsplatsens storlek möjligtvis 

inte är en bidragande faktor för relationens påverkan på arbetsmotivation. Men det går 

inte heller att utesluta att så är fallet. Medarbetarens behov av relationer kan förklaras av 

Gursoy et al. (2008), som påstår att generationen som åldersgruppen tillhör kännetecknas 

av att vara “teamworkers” och att gott samarbete har stor betydelse för deras motivation.  

 

De yngre medarbetarna värderar även faktorn lön högt, vilket Herzberg (1968) 

klassificerar som en hygienfaktor. Här är dock butikscheferna inte eniga med 

medarbetarna, då majoriteten av butikscheferna värderar lön avsevärt lägre. Intressant är 

att samtliga medarbetare värderade lön högt, trots skillnader av arbetsplatser. Butikschef 

E, som själv ingår i samma åldersgrupp som de yngre medarbetarna, påstår att lön är 

viktigt för att känna att ens prestationer belönas. Det vill säga lön bidrar till att 

medarbetaren upplever en yttre motivation, enligt Deci och Ryan (1985, 2008). Detta 

eftersom att lönen kan ses som en yttre konsekvens av utfört arbete som medarbetaren 

kan tänkas försöka nå. Det kan dock ifrågasättas huruvida lön ses som en faktor till 

motivation i denna studie. Trots att den faktorn rangordnades högst av medarbetarna är 

det inget som någon av respondenterna självmant tog upp under intervjuerna. Resultatet 

av lönens påverkan på arbetsmotivation kan därav tänkas vara i likhet med Herzbergs 

(1968) teori, det vill säga att lön är en hygienfaktor vilket motverkar vantrivsel men inte 

nödvändigtvis leder till ökad motivation. Butikschef D anser att lön spelar stor roll för 

motivationen i det avseende att medarbetarna i denna generation vill arbeta så lite som 

möjligt, men få så mycket betalt som möjligt. Det kan tänkas att medarbetarna inte 

motiveras av en hög lönenivå, utan av att få totalt högre lön i slutet av månaden. Därav 

motiveras medarbetaren inte av lönenivån i sig utan av den totala lönen. Exempelvis 

genom att arbeta fler timmar vilket Medarbetare A kan tänkas göra, i motsats till 
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Butikschef D:s uppfattning, då denne blir icke motiverad av att arbeta få timmar. I och 

med att denna faktor till motivation kanske inte märks tydligt utåt på medarbetaren och 

dess prestationer kan det vara svårt för butikschefer att förstå och uppmärksamma lönens 

påverkan på arbetsmotivation. De ser då snarare en ökning av viljan hos medarbetaren att 

arbeta mer och på så vis inte märker exakt vad som driver medarbetaren till detta 

beteende. Vilket kan vara en förklaring till skillnaden mellan butikschefer och 

medarbetare värdering av faktorn lön. Det kan även tänkas att unga medarbetare 

rangordnar dessa faktorer högt på grund av var de befinner sig i livscykeln. Det vill säga, 

den åldersgrupp studien berör befinner sig i en tid i livet där dessa exempelvis vill flytta 

hemifrån, resa och ta körkort. Detta kan vara en anledning till varför de värderar 

anställningstrygghet och lön högt. Alternativt att medarbetarna vill känna ett syfte med att 

arbeta och ser lönen som belöning för sina prestationer, vilket är en typ av yttre 

motivation (Ryan & Deci, 1985, 2008).  

 

Ansvar värderas relativt högt av butikscheferna, men nämns även av Medarbetare A och 

F som en källa för ökad arbetsmotivation. Tulgan (2003) ser ansvar som en bra belöning 

för goda prestationer för att motivera individer inom denna åldersgrupp och generation. 

På så vis bidrar faktorn till en yttre motivation hos yngre medarbetare vilket enligt 

Ambrose och Kulik (1999) leder till att medarbetarna antingen till slut ser ansvar som en 

självklarhet oavsett hur de presterar i arbetet. Lika så kan denna form av “belöning” göra 

att medarbetarna snabbt återgår till gammalt beteende efter att ha uppnått detta.  Även 

faktorn erkännande och uppmuntran värderas högt av studiens medarbetare och 

butikschefer, vilket tidigare uppmärksammades under intervjutillfällena gällande vad som 

bidrar till yngre medarbetares icke motivation i arbetet.    

 

Arbetsmiljön värderas någorlunda lika av både medarbetarna och butikscheferna, dock 

rangordnas denna faktor högre av butikscheferna då de generellt värderat samtliga 

faktorer lägre. Vad som räknas in inom faktorn arbetsmiljö går att diskutera, då det både 

kan innefatta både fysiska och psykosociala delar. Ser man arbetsmiljö från ett 

psykosocialt perspektiv kan det handla om stämningen och relationerna på arbetsplatsen. 

Vilket denna studie tidigare diskuterat vikten av för en yngre medarbetares 

arbetsmotivation. Handlar det istället om den fysiska miljön kan vikten av arbetsmiljön 

förklaras utifrån Herzbergs (1968) tvåfaktor-teori. Att det är en grundläggande 

förutsättning för att medarbetarna skall känna trivsel på arbetsplatsen. Butikschef E 
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berättade även att dennes yngre medarbetare blir icke motiverade om arbetsmiljön är 

oorganiserad och rörig, vilket är i likhet med Herzbergs (1968) tvåfaktor-teori. Det kan 

tänkas att den inre motivationen påverkas av den fysiska miljön då inre motivation gör att 

medarbetaren känner glädje och tillfredsställelse av arbetsuppgiftens instrumentella 

värde. Skulle då den fysiska miljön hindra eller försvåra utförandet av arbetsuppgiften, 

kan det tänkas att den inre motivationen påverkas negativt. 

5.6 Sammanfattning av analys 

Sammanfattningsvis har analysen visat att faktorer till arbetsmotivation både kan ses som 

hygien- och motivationsfaktorer men även som inre och yttre motivation. Hur de olika 

faktorerna skall klassificeras i denna studie har analyserats och diskuterats, vilket har lett 

till att de teorier som analysen grundar sig i har ifrågasatts. Skillnader och likheter har 

även uppmärksammats mellan de olika grupperna av respondenter, samt i de resultat som 

framkommit genom de olika typerna av datainsamling. Det vill säga genom intervjuer 

och enkätundersökning. Bland annat är faktorn lön ett intressant fynd. Denna faktor 

värderas högt av de yngre medarbetarna i enkätundersökningen men nämns inte under 

intervjuerna, vilket gör att vi ställer oss frågande till hur stor denna faktors påverkan på 

arbetsmotivation faktiskt är. Uppmärksamhet och feedback är en faktor som dock 

framträder i båda typerna av datainsamling, vilket bekräftar dennes påverkan på yngre 

medarbetares arbetsmotivation.  

 

En yngre medarbetares arbetsprestationer har analyserats utifrån det SDT definierar som 

inre- och yttre motivation. Detta då ett tydligt samband har uppmärksammats mellan 

respondenternas utsagor och yngre medarbetares inre respektive yttre motivation. 

Teorierna och respondenterna är eniga om att yngre medarbetare presterar bättre i arbetet 

vid upplevd arbetsmotivation, bland annat genom att bli mer effektiva och 

initiativtagande. Vilket manar till ökat engagemang och vilja att “göra det lilla extra”. I 

kontrast till detta leder icke motiverade medarbetare till minskad effektivitet där yngre 

medarbetare arbetar långsammare och enbart gör vad de “måste”. Detta i sin tur kan 

tänkas påverka butikens försäljning och kundbemötande.  
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6. Slutsats 

Detta kapitel presenterar de slutsatser som studien kommit fram till, följt av praktiska 

rekommendationer till butikschefer. Vidare presenteras uppsatsens bidrag, resultatets 

tillämpbarhet och trovärdighet samt dess begränsningar och brister. Kapitlet avslutas 

med förslag till framtida forskning. 

 

Syftet med studien är att förstå vad åldersgruppen 16-24 år motiveras av i sitt arbete inom 

svensk detaljhandel. Vidare ämnar studien till att besvara hur det kan tänkas att 

motiverade respektive icke motiverade medarbetares arbetsprestationer kan påverka 

verksamheten. Detta är viktigt för en organisation att ha kunskap om då motiverade 

medarbetare kan leda till förbättrade arbetsprestationer samt att medarbetarnas 

arbetsbeteende kan påverka en organisations utfall (Kressler, 2003; Solnet et al., 2012).   

 

Vilka är de främsta faktorerna som motiverar yngre butiksmedarbetare, i ålder 16-

24, inom svensk detaljhandel? Vilka faktorer upplever butikschefer att de yngre 

medarbetare motiveras av i sitt arbete? 

I och med att respondenterna till stor del är eniga, svarar de än dock inte helt enhetligt 

under intervjuerna gällande faktorer som leder till upplevd arbetsmotivation. Detta 

bekräftar arbetsmotivationens komplexitet och gör det svårt att identifiera de främsta 

faktorerna för arbetsmotivation. Den kvantiativa delen i undersökningen, det vill säga 

enkätundersökningen, har genererat ett mer identifierbart resultat utifrån studiens 

respondenter och ligger därmed till grund för att besvara denna undersökningsfråga.    

 

Resultatet från vår studie att en av de främsta faktorerna som påverkar 

arbetsmotivationen hos yngre medarbetare är relation till chef och kollegor. Vidare visar 

resultatet, i likhet med Gursoy et al. (2008), att uppmuntran och uppmärksamhet är en 

viktig faktor. En slutsats kan här dras att medarbetare känner behov av uppmuntran och 

uppmärksamhet, både för dess prestationer men även som individer. Detta då både 

medarbetare och butikschefer nämner att känslan av avsaknad av feedback och 

uppskattning, samt att inte bli sedd leder till icke motivation. Uppmuntran och 

uppmärksamhet behöver inte enbart komma från chefer utan kan likväl komma från 

kollegor. Det leder till att relationerna på arbetsplatsen anses som en viktig faktor för 

motivation. Att relation har en sådan stark påverkan på arbetsmotivationen kan bero på 
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att medarbetarnas arbetsplatser är av mindre karaktär och att de därav arbetar nära 

varandra.  

 

Butikschefer upplever att arbetsmiljö och ansvar påverkar yngre medarbetares 

arbetsmotivation. Medarbetarna värderar också dessa faktorer som viktiga, men inte i 

samma grad som butikscheferna. Medarbetarna värderar istället lön och 

anställningstrygghet som två av de främsta faktorerna, vilket butikscheferna inte delar 

samma uppfattning om. Vad som ligger till grund för att dessa faktorer spelar sådan stor 

roll enligt medarbetaren är svårt att fastställa i denna studie. Det kan dock tänkas vara 

medarbetares livssituation som gör att anställningstrygghet och lön är några av de fem 

viktigaste faktorerna för dess arbetsmotivation (Figur 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Viktigaste faktorerna enligt yngre medarbetare och butikschefer.  

 

På vilket sätt kan det tänkas att motiverade/icke motiverade medarbetares 

arbetsprestationer påverkar verksamheten?  

Angående hur motiverade och icke motiverade medarbetare påverkar verksamheten visar 

studiens resultat att en medarbetares arbetsprestationer är beroende på huruvida 

medarbetaren är motiverad eller inte. Enligt respondenterna påverkas arbetsprestationerna 

negativt när medarbetarna upplever sig som icke motiverade. De menar på att de har en 

negativ inställning till arbetet och bemöter kunder på ett sämre sätt. Detta kan bidra till att 

försäljningen minskar men även att kunder får en negativ shoppingupplevelse om 

medarbetaren är oengagerad. Som i sin tur kan resultera i en negativ attityd till 

varumärket eller butiken i sig. När medarbetare är motiverade leder det istället till ökad 

Yngre medarbetare: 
 

 Relation till chef & kollegor 

 Lön 

 Uppmuntran/Uppmärksamhet 

 Arbetsprestationer 

 Anställningstrygghet 

Butikschefer: 
 

 Uppmuntran/Uppmärksamhet 

 Relation till chef & kollegor 

 Arbetsmiljö 

 Ansvar 

 Arbetsprestationer 

De viktigaste faktorerna för yngre medarbetares arbetsmotivation 
enligt: 
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initiativförmåga där medarbetaren självmant utför arbetsuppgifter, vilket tyder på att 

medarbetaren upplever en inre motivation. Det bidrar till en högre effektivitet och bättre 

prestationer, där medarbetaren beskrivs bemöta kunder på bättre sätt och visar större 

engagemang. Detta manar till att medarbetaren känner vilja att sälja mer. Ett sådant 

beteende kan leda till att verksamhetens försäljning påverkas positivt och att dess kunder 

får en bättre upplevelse och uppfattning om verksamheten.  

6.1 Praktiska rekommendationer 

Utifrån det resultat som framkommit i denna studie har vi som undersökare utformat 

rekommendationer till butikschefer. Dessa kan fungera som hjälpmedel för att kunna 

arbeta med yngre medarbetares arbetsmotivation på ett effektivt sätt och på så sätt spara 

tid och resurser. 

 

 Vi rekommenderar butikschefer att arbeta med att vara närvarande på 

arbetsplatsen, för att på så vis kunna “se” sina medarbetare. Detta då 

uppmärksamhet och uppskattning där medarbetaren får feedback och bekräftelse 

för goda prestationer, är viktigt för en medarbetares välmående och 

arbetsmotivation. Genom att vara närvarande kan butikschefer skapa goda 

relationer till medarbetarna vilket är en viktig faktor för medarbetarnas 

arbetsmotivation. Speciellt i mindre verksamheter där medarbetarna arbetar nära 

varandra. Butikschefen kan tänka på att vara “ute på golvet” med medarbetarna 

för att på ett vardagligt sätt se dem, men också se hur de arbetar för att 

uppmärksamma bra arbetsbeteenden och beteenden som kan förbättras. Detta kan 

leda till att nivån på arbetsprestationerna höjs för samtliga medarbetare då de får 

ett gemensamt arbetsbeteende och därav minskar skillnader i hur medarbetarna 

exempelvis bemöter kunder.  

 

 En butikschef kan tänka på att ha en ständigt pågående dialog med sina 

medarbetare. Butikschef F arbetar bland annat med veckobrev för att samtliga 

medarbetare ska kunna ta del av all information och på så vis kan medarbetare 

som inte arbetar så ofta känna sig delaktiga. Som butikschef kan man även tänka 

på att ge feedback och uppskattning i efterhand, exempelvis via sms, om 

medarbetare och butikschef inte arbetar med varandra så ofta. Detta för att 

ytterligare underhålla en löpande dialog med medarbetare.  
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 Anställningstrygghet är en viktig faktor som butikschefer måste uppmärksamma 

och tillfredsställa. Genom att visa engagemang till att försöka tillgodose dessa 

behov som medarbetarna har (som är inom ramen av de resurser som 

verksamheten har möjlighet till), kan göra att medarbetarna dels blir tillfredsställd 

och dels mer lojal. Detta gör att kompetensen hålls kvar inom verksamheten 

istället för att medarbetaren söker annat arbete. 

 

 En annan faktor som medarbetarna och butikscheferna värderar olika är lön. Vi 

anser att butikschefer bör vara tydligare med vilka lönevillkor som företaget har 

och på så sätt ge medarbetarna större inblick in hur det ser ut och till viss del även 

få förståelse för vilka möjligheter som finns till löneutveckling. En annan syn är 

att yngre medarbetarna gärna arbetar obekväma arbetstider för att få mer betalt, 

detta då de flesta av medarbetarna i studien arbetar deltid och på så sätt vill tjäna 

mer pengar på färre arbetstimmar. Här kan butikschefer tänka på att vara 

“rättvisa” i fördelning av de pass där medarbetare får OB-tillägg. Detta för att 

minska risken för missnöje mellan medarbetare om vissa medarbetare får fler OB-

pass än andra.  

 

 Monotona arbetsuppgifter tenderar att leda till icke motiverade medarbetare. För 

att motverka icke motiverade medarbetare måste butikschefer tänka på att ha en 

arbetsfördelning som ger medarbetarna variation i arbetet. Detta leder i sin tur till 

positiva fördelar. Exempelvis vid eventuell frånvaro av medarbetare, har fler 

medarbetare kunskap och erfarenhet kring flera arbetsområden. Vilket kan 

förbättra den dagliga driften i verksamheten. Även att varierade arbetsuppgifter 

kan leda till att medarbetarna blir motiverade då de upplever att de utvecklas och 

inte gör samma sysslor hela tiden. Den sista rekommendationen vi har till 

butikschefer är att vara måna om yngre medarbetares utveckling på arbetsplatsen. 

Genom att ta hänsyn till dess utveckling och arbeta med detta, leder det till att 

medarbetarna blir motiverade i arbetet och blir således lojala medarbetare. Detta 

för att medarbetarna annars tenderar att lämna arbetsplatsen om arbetsuppgifterna 

inte upplevs vara intressanta, utvecklande och utmanande.  
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6.2 Uppsatsens bidrag 

Denna studie uppmärksammar vad och hur yngre medarbetare motiveras i sitt arbete. I 

och med att åldersgruppen 16-24 år utgör en sådan stor del av samtliga anställda inom 

svensk detaljhandel, bidrar studien till ökad förståelse för dels denna bransch och dels 

denna åldersgrupps arbetsmotivation. Detta till skillnad från tidigare studier inom 

arbetsmotivation, så som Herzberg (1968) samt Deci och Ryan (1985). Således kan denna 

studie hjälpa verksamheter och butikschefer att få kunskap om vad yngre medarbetare 

motiveras av. 

6.2.1 Resultates tillämpbarhet och trovärdighet 

Nyttan av denna studie kan även tänkas vara tillämpbar i andra branscher som liknar den 

svenska detaljhandeln där yngre medarbetare förekommer. Exempelvis branscher vilka 

innefattar serviceyrken, så som restaurang och dylikt. Denna möjliga generaliserbarhet 

grundar sig i att denna studies resultat om yngre medarbetare liknar resultaten från 

Lundberg et al. (2009) samt Teck-Hong och Waheed (2011), vilka studerade samma 

åldersgrupp men i andra kontexter. Större generaliseringar kan ej göras av resultatet i och 

med att studien enbart grundar sig i 12 kortare intervjuer. Dock kan resultatet ge 

indikationer på hur det kan tänkas se ut i andra kontexter. Exempelvis att relationer till 

chef och kollegor är en viktig faktor för arbetsmotivation även inom restaurangbranschen 

för yngre medarbetare.   

 

Resultatets trovärdighet kan tänkas stärkas ytterligare om det hade skett längre intervjuer 

och med fler respondenter. Tyvärr var detta inte möjligt för denna studie på grund av 

respondenternas tidsbrist i kombination med vår begränsade tidstillgång att genomföra 

undersökningen på. För ett mer generaliserbart resultat hade studien kunnat baseras på en 

enkätundersökning för att nå en större räckvid av respondenter. Dock skulle denna 

forskningsmetod enbart generera övergripande svar och således inte kunna besvara 

studiens forskningsfrågor fullt ut. Därav ansågs den kvalitativa forskningsmetoden i form 

av semistrukturerade intervjuer i kombination med en mindre enkätundersökning vara 

mest lämpat för studiens ändamål.  
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6.2.2 Resultatets begränsningar och brister 

Resultatet är baserat på respondenter från olika organisationer vilket kan ha haft påverkan 

på resultatet. Hade studien genomförts med butikschefer och medarbetare inom samma 

organisation är det möjligt att resultatet hade sett annorlunda ut på så vis att 

butikschefernas och medarbetarnas syn på arbetsmotivation hade antingen varit enigt 

eller skiljt sig åt ytterligare. Resultatet kan även ha påverkats av den metod som studien 

baseras på. Som ovan nämnt upplevde vi kvalitativa forskningsmetod med kvalitativa 

inslag som mest lämpat för studien ändamål. Dock hade resultatet kunnat se annorlunda 

ut om studien enbart hade genomförts med en kvalitativ metod i och med att 

enkätundersökningen som genomfördes till viss del visar ett resultat som annars inte hade 

kommit fram. Vi som skribenter ser detta som en styrka och inte som en brist, då 

information om viktiga faktorer kom fram under enkätundersökningen. Ett exempel på 

detta är faktorn lön som ingen av respondenterna nämnde innan momentet att värdera 

faktorerna. 

 

6.3 Förslag till framtida forskning 

I genomförandet av studien har vi uppmärksammat forskningsområden som kan 

undersökas djupare, se våra förslag till framtida forskning nedan: 

 

 Ett förslag till fortsatt forskning är att studera de generationsskillnader som finns 

gällande faktorer till arbetsmotivation. Detta då denna studie indikerar på att det 

finns skillnader i vad medarbetare motiveras av och butikschefers uppfattning. 

Det är viktigt att veta vad respektive åldersgrupp och generation motiveras av för 

att underlätta chefens styrning av resurser och på så vis tillfredsställa 

medarbetarnas behov. Vi anser att det är viktigt i just detaljhandeln då 

medarbetarna är ansiktet utåt för verksamheten och har en viktig roll på 

arbetsplatsen gällande verksamhetens framgång. 

 

 För att få ett mer träffsäkert resultat föreslår vi en fallstudie. Genom att studera en 

eller flera verksamheter där dess butikschefer och medarbetare intervjuas kan 

skillnader och likheter mellan exempelvis kön och uppfattningar tydligare 

uppmärksammas, men även generera ett mer generaliserbart resultat. Risken finns 

dock att resultatet blir organisationsspecifikt, därför rekommenderas ett flertal 
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fallstudier inom olika organisationer och branscher inom svensk detaljhandel för 

att motverka det.  

 

 Ytterligare förslag är att studera medarbetare som är yngre än 18 år, trots att det 

kan bli problematiskt då lagstiftning kräver målsmans godkännande vid intervju 

av dessa medarbetare. Vi tror dock att resultatet här skilja sig något från denna 

studie då medarbetare under 18 år kan tänkas ha intresse av fickpengar snarare än 

för huvudsaklig inkomst. Detta baserar vi på att dessa medarbetare fortfarande är 

barn och under sina föräldrars ansvar. Särskilt intressant kan denna forskning vara 

för butikschefer inom livsmedelsbranschen där många 16-17 åringar arbetar.  
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Bilaga 1  
Tabell över respondenternas värdering av faktorer.  

 

= Medarbetare 

= Butikschefer 
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Bilaga 2 – Intervjumall medarbetare 

 

Intervjumall – Medarbetare 
 
Medarbetarens födelseår:  

Medarbetarens kön:  

Ungefärlig restid till arbete:  

Ungefärlig ålder på butikschef:  

Hur länge har du arbetat inom detaljhandel?   

 

 

Hur definierar du arbetsmotivation?  

Vad får dig motiverad (inom arbetet)?  

Vad får dig icke motiverad (inom arbetet)?  

Hur märker du om du är motiverad?  

Hur märker du om du är icke motiverad?  

På vilket sätt påverkas dina arbetsprestationer när du är motiverad?  

På vilket sätt påverkas dina arbetsprestationer när du är icke motiverad?  

Hur motiverar din chef dig?   

Hur motiverar dina medarbetare dig?  

Vad får dig att känna trivsel på arbetsplatsen?    

 

 

Nedan står olika faktorer upplistade. Din uppgift är att besvara hur mycket varje 

faktor påverkar din arbetsmotivation. Det vill säga, hur viktigt är XX för din 

arbetsmotivation på en skala 1-5?  

1 = Inte så viktigt  5 = Mycket viktigt    

 

- Företagspolicy 

- Företagsledning  

- Relation till chef och kollegor  

- Arbetsmiljö  

- Lön  

- Anställningstrygghet  

- Arbetsuppgifter  

- Ansvar  

- Prestationer  

- Uppmuntran/uppmärksamhet  

- Karriärmöjligheter  

- Personlig utveckling 
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Bilaga 3 – Intervjumall Butikschefer 
 

Intervjumall – Butikschef 

 
Ditt födelseår:   

Kön:  

Hur länge har du arbetat inom detaljhandel? 

Har du någon form av ledarskapsutbildning?  

Hur definierar du arbetsmotivation?  

 

 

Syftet med intervjun är att få en butikschefs perspektiv på arbetsmotivation hos 

unga medarbetare i ålder 16-24. Därför är det denna åldersgrupp av medarbetare 

som du skall utgå från när du besvarar nedanstående frågor.  

 

- Vad får dina medarbetare motiverade (inom arbetet)?  

- Vad får dina medarbetare icke motiverad (inom arbetet)?  

- Hur märker du att dina medarbetare är motiverade?  

- Hur märker du om dem är icke motiverade?  

- På vilket sätt påverkas deras arbetsprestationer när dem är motiverade?  

- På vilket sätt påverkas deras arbetsprestationer när dem är icke-motiverade?  

- Hur arbetar du för att motivera dina medarbetare?   

- Hur arbetar du för att skapa trivsel på arbetsplatsen? 

- Upplever du skillnad gällande arbetsmotivation på dina medarbetare som är 16-24 

år gentemot medarbetare som är äldre? Det vill säga om de motiveras av andra 

saker samt om arbetsmotivationen har uttryckt sig på olika sätt?  

   

  

Nedan står olika faktorer upplistade. Din uppgift är att besvara hur mycket varje 

faktor tros påverka dina medarbetares (i ålder 16-24) arbetsmotivation. Det vill 

säga, hur viktigt är XX för deras arbetsmotivation på en skala 1-5?  

1 = Inte så viktigt  5 = Mycket viktigt    

 

- Företagspolicy  

- Företagsledning  

- Relation till chef och kollegor  

- Arbetsmiljö  

- Lön  

- Anställningstrygghet  

- Arbetsuppgifter  

- Ansvar  

- Prestationer  

- Uppmuntran/uppmärksamhet  

- Karriärmöjligheter  

- Personlig utveckling 
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Bilaga 4 – Transkribering av intervjuer 
 

Medarbetare A - den 8 mars 2016, Upplands Väsby  

 
 Födelsesår: 1992 
 Kön: Kvinna 
 Ungefärlig ålder på chef: 44 år 
 Hur länge har du arbetat inom detaljhandeln: 5 år 
 Ungefärlig restid till arbetet: Ca 30 min 
 Antalet anställda på arbetsplatsen: 5 st 

 

 

1. Hur definierar du motivation? 
Som något som får en att bli glad, något som är positivt.  
 
2. Vad får dig motiverad? 
Genom mina kollegor, att jag får beröm och uppskattning. 
 
3. Vad får dig icke motiverad? 
När jag inte får så mycket arbetstimmar, enformiga arbetstider som bara stängningar och 
när det är lite att göra i butiken. 
 
4. Hur märker du om du är motiverad?  
Jag blir gladare, roligare att gå till jobbet, vill jobba mer när man liksom blir insatt. Allt blir 
enklare när man känner motivation.  
 
5. Hur märker du om du är icke motiverad?  
Jag vill inte jobba då, ofta är jag omotiverad innan jobbet men när jag sen är på jobbet är 
det “lugnt”. Blir omotiverad när jag får jobba lite. 
 
6. På vilket sätt påverkas dina arbetsprestationer när du är motiverad? 
Jag blir gladare och effektivare.  
 
7. På vilket sätt påverkas dina arbetsprestationer när du är icke-motiverad? 
Jag blir liksom slappare och orkar inte ta tag i saker. 
 
8. Hur motiverar din chef dig?  
Genom att ge mig beröm och ger mig ansvar. 
 
9. Hur motiverar dina medarbetare dig? 
De ger mig beröm.  
 
10. Vad får dig att känns trivsel på arbetsplatsen? 
Bra relation till kollegor. 
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På en skala 1 till 5 där 1 = Inte så viktigt, 5 = Mycket viktigt. 
Hur mycket påverkar dessa faktorer till att du upplever motivation till ditt arbete? (Svara i 
siffror)  
 
1 = Inte så viktigt                                                                                        
5 = Mycket viktigt 

 
 Företagspolicy 3 
 Företagsledningen 4 
 Relation till chef och kollegor 4 
 Arbetsmiljö 4 
 Lön 5 
 Anställningstrygghet 5 
 Arbetsuppgifter 3 
 Ansvar 4 
 Prestationer 5 
 Uppmuntran/uppmärksamhet 5 
 Karriärmöjligheter 5 
 Personlig utveckling 4 
 Förslag på andra viktiga faktorer __________ 
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Medarbetare B - den 10 Mars 2016, Täby 

 
 Födelsesår: 1996 
 Kön: Kvinna 
 Ungefärlig ålder på chef: 28 år 
 Hur länge har du arbetat inom detaljhandeln: 1,5 år 
 Ungefärlig restid till arbetet: Ca 30 min 
 Antalet anställda på arbetsplatsen: 6 st 

 

 
1. Hur definierar du motivation? 
En slags känsla som ger drivkraft att genomföra uppgifter och sysslor. 
 

2. Vad får dig motiverad? 
Jag blir motiverad av tydliga mål, belöning/uppskattning som väntar i slutändan 
och feedback. 
 

3. Vad får dig icke motiverad? 
Jag blir omotiverad när jag tvingas utföra flera uppgifter samtidigt. Om uppgiften 
är otydlig och om min chef är inkonsekvent.  

 Hur är en uppgift tydlig?  
 Beror på vilken syssla men ett bra upplägg och ett mål med 

uppgiften.  
 

4. Hur märker du om du är motiverad?  
Märks tydligt på hur lång tid uppgiften tar att genomföra och vilken känsla jag har 
när jag gör den. Det blir enklare att genomföra uppgiften, för att det känns inte 
lika svårt, och är roligare. 
 

5. Hur märker du om du är icke motiverad?  
Tvärtom… Inte lika spännande och känns motigt att ta tag i saker. 
 

6. På vilket sätt påverkas dina arbetsprestationer när du är motiverad? 
Jag presterar bättre, jag når målet enklare och det känns roligt. Det är enklare att 
anpassa mig efter kunderna när jag bemöter dom. Lättare att känna in 
situationen liksom.  
 

7. På vilket sätt påverkas dina arbetsprestationer när du är icke-motiverad? 
Jag känner att jag inte orkar lägga ner lika mycket tid på uppgifter, blir slarvig.  
 

8. Hur motiverar din chef dig?  
Hon är tydlig med arbetsuppgifter, visar uppskattning, ger konstruktivkritik, hon 
ger mycket uppskattning/feedback/belöning och är tydlig. Jag kan bolla med 
henne och vet vad som förväntad av mig. 
 

9. Hur motiverar dina medarbetare dig? 
Genom att de själva gör ett bra jobb och att det är städat och snyggt på 
arbetsplatsen.  
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10. Vad får dig att känns trivsel på arbetsplatsen? 
Att det är god stämning mellan kollegor, att jag kan prata med chefen. Det är rent 
och prydligt och det finns respekt för varandra.  
 

 
På en skala 1 till 5 där 1 = Inte så viktigt, 5 = Mycket viktigt. 
 
Hur mycket påverkar dessa faktorer till att du upplever motivation till ditt arbete? (Svara i 
siffror)  
 
1 = Inte så viktigt                                                                                        
5 = Mycket viktigt 

 
 Företagspolicy 4 
 Företagsledningen 4 
 Relation till chef och kollegor 5 
 Arbetsmiljö 4 
 Lön 5 
 Anställningstrygghet 5 
 Arbetsuppgifter 5 
 Ansvar 4 
 Prestationer 5 
 Uppmuntran/uppmärksamhet 5 
 Karriärmöjligheter 5 
 Personlig utveckling 4 
 Förslag på andra viktiga faktorer __________ 

 

 

 

 

 

  



60 

 

Medarbetare C - den 13 mars 2016, Upplands Väsby 

 
 Födelsesår: 1991 
 Kön: Kvinna 
 Ungefärlig ålder på chef: Ca 45 år 
 Hur länge har du arbetat inom detaljhandeln: 6 år 
 Ungefärlig restid till arbetet: Ca 10 min 
 Antalet anställda på arbetsplatsen: 5 st 

 

1. Hur definierar du motivation? Hur skulle du förklara det? 

Jag skulle se det som att man vill göra någonting. Oj vad svårt, kan inte förklara 
med ord.. Men att man vill göra någonting.  
 

2. Vad får dig motiverad? 

Att jag känner att jag är bra på något. Och att det är någonting jag vill göra. Det 
räcker inte med att vara bra, man måste vilja också. 
 

3. Vad får dig icke motiverad? 

Förutom faktorer som att man är trött, typ att man är stressad över något annat 
så är det väl i detta fall chefer som inte är så nöjda med en. Att man inte får 
någon positiv feedback, att man känner ifall man gör bra eller dåligt arbete.  
Man vill få bekräftelse åt båda hållen, att både få veta om man gjort något dåligt 
eller bra för är man någonstans mittemellan känner man mest “meh” och 
upplever att man endast kommer till arbetet för att bli utnyttjad.  
 

4. Hur märker du om du är motiverad? 

Man känner glädje när man ska göra det man är motiverad för. Det ska bli kul att 
gå till jobbet typ.  
 

5. Hur märker du att du är icke motiverad? 

Tråkigt att gå till jobbet. Jobbigt att genomföra arbetsuppgifter.  
Vad sa jag att motivation var? 

 Att man vill göra någonting? 
 Aa, man känner glädje i det man gör kan du skriva också.  

 
6. På vilket sätt påverkas arbetsprestatationerna när du är motiverad? 

Det jag gör blir väl bättre.  
 Bättre resultat alltså? 
 Ja.  
 Känner du att du kanske bemöter kunder annorlunda? 
 Ja det är klart. Man har en gladare aura, alltså man har mer positiv 

bild av livet i just den stunden och då blir det typ att man kanske 
också, förhoppningsvis, kan smitta av det på dom man möter. Även 
om det är omedvetet.  

 Hur är det med merföräljning och liknande, påverkas det? 
 Nej, verkligen inte. Jag är en dålig merförsäljare vare sig jag är glad 

eller inte.  
 
7. På vilket sätt påverkas dina arbetsprestationer när du är icke motiverad? 
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Ehm, det blir mycket “blä”. Det räcker med att bara vara nöjd, att det ser okej ut. 
Till exempel jeansbordet borde behövas vikas, men det ser okej ut. Då känner 
jag att jag inte behöver finvika utan det räcker med att jag bara rättar till det. Det 
räcker bara med att vara nöjd och man behöver inte vara extremt nöjd, typ. Man 
behöver inte vara glad över det man åstadkommit utan att det bara behöver se 
okej ut.  
 

8. Hur motiverar din chef dig? 

Hon försökte väl motivera mig när vi hade medarbetarsamtal.  
 På vilket sätt då? 
 Hon följde sin mall med frågor, men hon svarade på frågorna åt 

mig. (Sen sa hon saker off record.. haha).  
 Annars då, om du tänker generellt. Hur bör en chef motivera 

sina anställda? 
 Hon bör ge både konstruktiv och destruktiv feedback. Eller ja, inte 

destruktiv.. /paus med kund/. Och i fall där man inte jobbar med 
chefen (t.ex. om man endast jobbar helger och inte träffar henne), 
tycker jag att hon ska återkoppla i början på veckan. Fråga om det 
gått bra i helgen, visa att man bryr sig. Och på det sättet känner 
man också att man blir mer delaktig i hela butiken även om man 
bara jobbar helg och inte med chefen. Och då på båda sätten, 
“hann ni inte med jeansen? hade ni mycket typ eller var det bara 
lathet?”.  

 Att man får både positiv och negativ feedback, veta vad man 
gjort bra och mindre bra?  

 Ja för att när man inte får någonting alls vet man inte vad.. man vet 
ju inget och har ingen aning.  

 
9. På vilket sätt motiverar dina medarbetare dig? 

Det är väl om min kollega som jag arbetar med är motiverad, då smittas det av 
sig på mig. Och om jag har en kollega som har mycket energi och säger “nu ska 
vi göra det här och det här” så smittas det av sig. Och på samma sätt om en 
kollega kan peppa en, exempel “kom igen, nu kör vi medförsäljning idag”. Att 
man gör det tillsammans. 

 Så ett exempel kan vara ett försök att sälja till exempelvis till 
välgörenhet? 

 Ja det taggade ju mig till att göra det. Jag hade aldrig gjort det 
annars, alltså aldrig. Men nu blev det ju så. Och jag hade 
förmodligen inte lagt lika mycket energi på det om min chef som 
sade så, av någon anledning. För då hade det blivit en order än en 
tävling typ.  

 
10. Vad får dig att känna trivsel på arbetsplatsen? 

Ett bra klimat mellan personalen, och chefen. Även tydliga instruktioner, alltså att 
det inte blir missförstånd. När man arbetar helg vet man inte vad som hänt i 
veckan och vad som kommer hända och då hamnar man mittemellan, och 
känner att då kan det bara bli blä.  
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På en skala 1 till 5 där 1 = Inte så viktigt, 5 = Mycket viktigt. 
 
Hur mycket påverkar dessa faktorer till att du upplever motivation till ditt arbete? (Svara i 
siffror)  
 
1 = Inte så viktigt                                                                                        
5 = Mycket viktigt 

 
 Företagspolicy 2 
 Företagsledningen 3 (kan bidra till mycket, men inte för mig just nu) 
 Relation till chef och kollegor 5 
 Arbetsmiljö 5 
 Lön 5 
 Anställningstrygghet 4 
 Arbetsuppgifter 4 (kan motivera mycket, har jag ett tomt papper utan saker att 

göra när jag kommer till jobbet blir jag inte lika motiverad).  
 Ansvar 4 
 Prestationer 4 
 Uppmuntran/uppmärksamhet 5 
 Karriärmöjligheter 1(i detta fallet då jag ej vill jobba här, kanske känt mer om 

jag jobbade på en annan tjänst och kände att jag hade velat avancera, då hade 
det varit 4. Det jag har här nu bidrar inte så mycket mer än till min ekonomi och 
tröttnar jag på läraryrket om 10 år kanske jag kommer tillbaka till handeln) 

 Personlig utveckling 3 
 Förslag på andra viktiga faktorer __________ 

 

 

  



63 

 

Medarbetare D- den 14 mars, Stockholm 

 
 Födelsesår: 1992 
 Kön: Man 
 Ungefärlig ålder på chef: 70+  
 Hur länge har du arbetat inom detaljhandeln: 6 år 
 Ungefärlig restid till arbetet: Ca 10 min 
 Antalet anställda på arbetsplatsen: 7st 

 
1. Hur definierar du motivation? 
Jag skulle nog definiera det som en typ av känsla, där man bygger upp mål. 
 
2. Vad får dig motiverad? 
Att ha konkreta mål att arbeta med och sen att man får bekräftelse på att man kan klarat 
målet.  

 Kan du ge ett exempel på vad ett “mål” kan vara? 
 Aa alltså, det handlar inte så mycket pengamässigt utan mer ett mål för en själv. 

Att man vet vad man ska göra dagen efter och under veckan. Att man liksom har 
en bra plan för kommande veckan. 

 
3. Vad får dig icke motiverad? 
Ja det är ju när cheferna inte bryr sig överhuvudtaget.  
 
4. Hur märker du om du är motiverad?  
Jag märker att jag blir glad och positiv.  
 
5. Hur märker du om du är icke motiverad?  
Jag blir nedstämd.  
 
6. På vilket sätt påverkas dina arbetsprestationer när du är motiverad? 
De blir bättre, jag får bättre fokus och är mer effektiv, blir klar fortare och tar kunden på 
ett bättre sätt. 
 
7. På vilket sätt påverkas dina arbetsprestationer när du är icke-motiverad? 
Drar mig från att göra det jag ska, det är svårare att hitta glädjen i det jag ska göra.  
 
8. Hur motiverar din chef dig?  
Han ger ju feedback, samtidigt som att han ger mer saker att jobba med och testa på. 
Så att man kan utveckla sig så man inte står still och trampar.  

 Hur tycker du en chef bör agera för att motivera sin personal?  
 Jag tror det är rätt viktigt att man har rätt så nära personlig kontakt alltså inte 

privat utan mer arbetsmässigt, vet vad man kan få ut av sin medarbetare. Sen att 
man ser de som är mer drivna och vill, de måste man ge mer uppgifter och 
ansvar så att de får motivation. Det är därför viktigt att man vet vad sina 
medarbetare vill ha.  

 
9. Hur motiverar dina medarbetare dig? 
De ger mer glädje, positiva känslor som smittas av på gruppen.  
 
10. Vad får dig att känns trivsel på arbetsplatsen? 
När saker förändras, att det görs om för då känns det som att man arbetar framåt och 
jobbar mot ett mål. 
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På en skala 1 till 5 där 1 = Inte så viktigt, 5 = Mycket viktigt. 
 
Hur mycket påverkar dessa faktorer till att du upplever motivation till ditt arbete? (Svara i 
siffror)  
 
1 = Inte så viktigt                                                                                        
5 = Mycket viktigt 

 
 Företagspolicy 5 
 Företagsledningen 4 
 Relation till chef och kollegor 5 
 Arbetsmiljö 4 
 Lön 5 
 Anställningstrygghet 5 
 Arbetsuppgifter 5 
 Ansvar 4 
 Prestationer 5 
 Uppmuntran/uppmärksamhet 4 
 Karriärmöjligheter 4 
 Personlig utveckling 5 
 Förslag på andra viktiga faktorer __________ 
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Medarbetare E - den 25 mars 2016, Mälarhöjden 

 
 Födelsesår: 1993 
 Kön: Man 
 Ungefärlig ålder på chef: 55 år 
 Hur länge har du arbetat inom detaljhandeln: 4år 
 Ungefärlig restid till arbetet: Ca 60 min 
 Antalet anställda på arbetsplatsen: 7 st 

 
1. Hur definierar du motivation?  
Jag skulle nog säga att de är typ en drivkraft eller en känsla som får en att jobba mot ett 
mål. 
 
2. Vad får dig motiverad? 
Att känna att jag gör bra ifrån mig och att få uppskattning för det jag gör. Också att lära 
mig nya saker och få ta ansvar. 
 
3. Vad får dig icke motiverad? 
Jag blir omotiverad när jag för göra samma sak hela tiden, det blir för enformigt. Och att 
jag inte känner att jag gör bra ifrån mig, att ingen uppmärksammar det jag gör.  
 
4. Hur märker du om du är motiverad?  
Jag jobbar mer effektivt och är gladare. Tror att jag också har ett bättre “flow” med 
kunderna. Att samtalen flyter på bättre och att jag har energi att göra lite mer.  
 
5. Hur märker du om du är icke motiverad?  
Typ tvärtom? Att jag har mindre energi och inte orkar hålla en dialog på samma sätt med 
kunder och jag tar inte initiativ till att göra nått extra. 

 Kan du ge ett exempel på “något extra”? 
 Ja, alltså att jag till exempel om jag är motiverad kanske jag ser att det behövs 

fyllas på med några varor på hyllan och jag tar initiativet att göra det utan att 
någon säger åt mig. Men om jag är omotiverad drar jag liksom ut på det, jag gör 
det inte fråns jag blir tillsagd att det måste göras. 

 Skulle du säga att kunderna märker om du är motiverad eller inte? 
 De märker väl på min energi och mitt engagemang för dom, våra produkter och 

om typ allt? Om jag ler eller om jag är likgiltig och sånt. 

 
6. På vilket sätt påverkas dina arbetsprestationer när du är motiverad? 
Jag gör det snabbare och direkt, har energi och känner mig engagerad i det jag gör.  
 
7. På vilket sätt påverkas dina arbetsprestationer när du är icke-motiverad? 
Tvärtom? Lite energi och gör inte en uppgift från jag blir tillsagd av chefen typ… 
 
8. Hur motiverar din chef dig?  
Mest med uppmuntran även om det är sällan jag får det. Blir oftast motiverad av att jag 
själv tycker jag gör ett bra jobb och att jag har hanterat en situation bra och för typ en 
“push” av det. Vi har säljtävlingar, till exempel att vi ska sälja en viss produkt och den 
som vinner får någonting. Det har vi några gånger per år och det “triggar” en ju såklart.  
 
9. Hur motiverar dina medarbetare dig? 
Mycket… Dem är väldigt viktiga för att jag ska trivas, vi har en bra nivå på vår relation. 
Det blir mycket skoj och snack men vi prioriterar alltid kund, så vi kan avbryta mitt ett 
samtal för att bemöta en kund. Och det är liksom ingenting konstigt med det, sen tar vi 
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bara upp samtalet igen om det var tillräckligt viktigt. Men utan dom skulle jag nog inte 
trivas lika bra, sen kan jag ju också bli motiverad och inspirerad av att se mina 
medarbetare jobba för att de gör ett bra jobb att jag då också vill göra bra ifrån mig.  
 
10. Vad får dig att känns trivsel på arbetsplatsen? 
Kollegor framförallt sen typ hela stämningen på arbetsplatsen. 

 

På en skala 1 till 5 där 1 = Inte så viktigt, 5 = Mycket viktigt. 
 
Hur mycket påverkar dessa faktorer till att du upplever motivation till ditt arbete? (Svara i 
siffror)  
 
1 = Inte så viktigt                                                                                        
5 = Mycket viktigt 

 
 Företagspolicy 3 
 Företagsledningen 4 
 Relation till chef och kollegor 5 
 Arbetsmiljö 4 
 Lön 5 
 Anställningstrygghet 4 
 Arbetsuppgifter 5 
 Ansvar 5 
 Prestationer 5 
 Uppmuntran/uppmärksamhet 5 
 Karriärmöjligheter 4 
 Personlig utveckling 4 
 Förslag på andra viktiga faktorer __________ 
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Medarbetare F - 15 april, Stockholm 

 
 Födelsesår: 1994 
 Kön: Kvinna 
 Ungefärlig ålder på chef: Ca 50 år 
 Hur länge har du arbetat inom detaljhandeln: 6 år 
 Ungefärlig restid till arbetet: Ca 15 min 
 Antalet anställda på arbetsplatsen: 4 st 

 
1. Hur definierar du arbetsmotivation?  
Att du hjälper kunderna på bästa sätt och gör det lilla extra för att nå butikens mål. 
 
2. Vad får dig motiverad (inom arbetet)?  
Genom att ha rimliga mål för just vår butik att uppnå när det kommer till till exempel 
budget och likande. Jag blir även motiverad om vi har ett bra och brett sortiment som 
lockar kunderna och när jag får vara delaktig i butikens olika beslut. 
 
3. Vad får dig icke motiverad (inom arbetet)?  
När vi har budgetar och andra krav från huvudkontoret som vi redan från start vet att vi 
inte kommer klara av att nå. 
 
4. Hur märker du om du är motiverad?  
Jag är gladare på jobbet och jag blir helt enkelt en bättre och mer utåtriktad säljare. 
 
5. Hur märker du om du är icke motiverad?  
När jag inte orkar ta kontakt med kunderna och inte är intresserad av att försöka sälja på 
kunderna något. Jag gör liksom bara det jag absolut måste. 
 
6. På vilket sätt påverkas dina arbetsprestationer när du är motiverad?  
Jag gör “det lilla extra” för kunderna och jag söker ständigt kontakt med kunderna i 
butiken vilket leder till merförsäljning. Jag gör även mer av andra sysslor som behövs 
göras, som att fylla på och städa. 
 
7. På vilket sätt påverkas dina arbetsprestationer när du är icke-motiverad?  
Om jag inte är motiverad så bryr jag mig inte om att prestera på jobbet utan bara är där 
och väntar på att få gå hem. 
 
8. Hur motiverar din chef dig?   
Tyvärr så är min chef väldigt frånvarande då hon är butikschef för två butiker. Men när vi 
väl jobbar tillsammans så motiverar hon mig genom att hon själv alltid har kunden i 
fokus. Vilket då gör att jag också fokuserar på kunderna mer och även vill visa mig som 
högpresterande. Jag blir också motiverad när hon låter mig ta ansvar.  
 
9. Hur motiverar dina medarbetare dig?  
Jag jobbar tyvärr väldigt sällan med någon annan men vi brukar skicka sms eller likande 
till varandra med lite peppande ord som gör att man kämpar på.  
 
10. Vad får dig att känna trivsel på arbetsplatsen?   
När chefen uppmärksammar att man gjort något bra och när vi som medarbetare får 
något extra när vi varit duktiga eller om vi haft en tuff period på jobbet då kan vi få till 
exempel fika. Även att ha bra medarbetare som lyssnar på mina förslag när det kommer 
till butikens beslut. 
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På en skala 1 till 5 där 1 = Inte så viktigt, 5 = Mycket viktigt. 
 
Hur mycket påverkar dessa faktorer till att du upplever motivation till ditt arbete? (Svara i 
siffror)  
 
1 = Inte så viktigt                                                                                        
5 = Mycket viktigt 

 
 Företagspolicy 2 
 Företagsledningen 4 
 Relation till chef och kollegor 5 
 Arbetsmiljö 4 
 Lön 4 
 Anställningstrygghet 5 
 Arbetsuppgifter 5 
 Ansvar 5 
 Prestationer 4 
 Uppmuntran/uppmärksamhet 5 
 Karriärmöjligheter 5 
 Personlig utveckling 5 
 Förslag på andra viktiga faktorer __________ 
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Butikschef A - den 14 mars 2016, Solna. 
 
  delseår: 1989 
K n: Kvinna 
 ur l nge har du arbetat inom detaljhandel?  Snart 7 år 
Hur länge har du varit butikschef 1 år 
Hur många anställda på arbetsplatsen 5 st  
 ar du fått någon form av ledarskapsutbildning? 
Tvåårig kompetens utbildning för personal. 
 

 
1. Hur definierar du arbetsmotivation? 
Svårt, arbetsmotivation är väl hur du förhåller dig till de arbetet du har och vilka 
arbetsuppgifter du har. Handlar också om hur driven man är. Oj, svårt att sätta ord på!  
 
2.  ad får dina medarbetare motiverade  inom arbetet ? 
Vi jobbar väldigt mycket med sälj, vi är inte vanlig butikspersonal utan vi ser oss som 
säljare. Vi jobbar mycket med egna säljsiffror, vi kollar dessa siffror dels individuellt men 
också butiksvis. Så det jag tror motiverar dom är deras egna resultat och sina säljsiffror. 
Att de ser de själva gör ett bra jobb och att de har bra siffror för sin egen skull men 
också att det går bra för butiken.  

 Motiveras alla medarbetare av samma?  
 Nej det är en skillnad, i vissa fall upplever jag att de yngre medarbetarna är mer 

motiverade än de äldre. Jag tror att det beror på att för dem är arbetet fortfarande 
“nytt” och spännande. De äldre medarbetarna upplever jag är trygga i sin roll och 
därför upplevs som mindre motiverade men jag vet inte… De är liksom bekväma 
och inte gör det lilla extra längre. De yngre vill visa vad de går för och gör det lilla 
extra för att göra bra ifrån sig.   

 
3.  ad får dina medarbetare icke motiverad  inom arbetet ? 
Vissa blir ju väldigt omotiverade när det till exempel inte går bra, sen tror jag det 
påverkar ganska mycket vad de gör, för man vill göra det man tycker är kul, t ex vissa 
gillar att fronta butiken, andra gillar att sälja och andra vill fylla på och prisvärda 
produkter. Jag tror min personal blir omotiverade när de får göra arbetsuppgifter som de 
tycker mindre om och som de själva inte har valt att göra. Sen märks det också ganska 
tydligt på personer om de är ämnade för butiksarbete eller inte, vissa passar helt enkelt 
inte att jobba i butik av olika anledningar.  
 
4.  ur m rker du om dina medarbetare  r motiverade? 
Om jag får vända det till engagemang, så ser jag att de är engagerade i det dagliga 
arbetet. Jag märker det genom att de som är motiverade och visar engagemang är 
också de personerna som tar egna initiativ och “tar i”. Omotiverade medarbetare väntar 
med en uppgift till jag får säga till dem, de ha liksom inget eget driv till att utföra vissa 
arbetsuppgifter.  
 
5.  ur m rker du om de  r icke motiverade? 
Se ovan.  
 
6.  å vilket s tt påverkas deras arbetsprestationer n r de  r motiverade? 
Se ovan. 
 
7.  å vilket s tt påverkas deras arbetsprestationer n r de  r icke-motiverade? 
Se ovan. 



70 

 

8.   ur arbetar du f r att motivera dina medarbetare? 
Vi jobbar som sagt med individuella säljrapporter vilket jag tror triggar dem. Sen försöker 
jag att alltid peppa mycket, men jag försöker att alltid lägga det på en nivå att de är bra 
och de har presterat bra MEN de kan göra mer. För att de inte ska tro att jag/vi nöjer oss 
bara för att vi nått ett mål, vi ska då jobba vidare mot nästa och bli ännu lite bättre. Jag 
tror det är viktigt att pusha medarbetarna för att komma vidare och inte stampa på 
samma ställe för länge. Man kan alltid utvecklad och jag vill att mina medarbetare ska 
vara drivna framåt och veta att de är bra men att de kan alltid utvecklas till att göra 
någonting ännu bättre, sen tycker jag att all feedback är viktigt, annars vet man inte vad 
man gör bra och vad man gör dåligt. 
 
9.  ur arbetar du f r att skapa trivsel på arbetsplatsen? 
Jag försöker hålla en god stämning och en bra sammanhållning i gruppen. Jag har 
samma relation till alla medarbetare så det finns ingen jag är närmare än någon annan 
och jag jobbar mycket med att bemöta alla på samma sätt. Men fortfarande på ett sätt 
som är glatt och trevligt, jag försöker förmedla att jag gärna lyssnar och att de alltid ska 
känna att de kan komma och prata med mig. Och att det som de berättar alltid stannar 
hos mig och det tror jag skapar en trygghet i gruppen. Sen jobbar vi tillsammans och vi 
hjälper varandra, jag jobbar också med att vi alla är på samma “nivå” ute på golvet 
gentemot kund, ingen är högre än nån annan. Det spelar ingen roll om du jobbar heltid, 
går på timme eller här chef alla är på samma nivå helt enkelt. Och det tror jag skapar 
trivsel på arbetsplatsen och i vår grupp.  

 Arbetar ni nått med gemensamma aktiviteter? 
 Ja det gör vi absolut, vi har en sommar och en julfest. Då vi hittar på något 

tillsammans. Vi gör det ofta ihop med andra butiker för att sträcka 
sammanhållning och gemenskap. 

 

På en skala 1 till 5 där 1 = Inte så viktigt, 5 = Mycket viktigt. 
 
Hur mycket påverkar dessa faktorer till att du upplever motivation till ditt arbete? (Svara i 
siffror)  
 
1 = Inte så viktigt                                                                                        
5 = Mycket viktigt 

 
 Företagspolicy 5 måste veta målet för att komma dit 
 Företagsledningen 3, nära chef påverkar mer 

 Relation till chef och kollegor 4 

 Arbetsmiljö 4 

 Lön 5 

 Anställningstrygghet 4 

 Arbetsuppgifter 3 

 Ansvar 5 

 Prestationer 5 

 Uppmuntran/uppmärksamhet 3 

 Karriärmöjligheter 4 

 Personlig utveckling 3 

 Förslag på andra viktiga faktorer ______ 
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Butikschef B - den 17 mars 2016, Brunna  
 

 Födelsesår: 1990 
 Kön: Kvinna 

 Hur länge har du arbetat inom detaljhandeln? Sedan 2007 tror jag, cirka 9-
10 år. 

 Antalet anställda på arbetsplatsen: 6 st 

  ar du fått någon form av ledarskapsutbildning? 

Interna utbildningar bara. Tre dagars utbildning som tog upp ledarskap, 
medarbetare.. Kommer inte ihåg riktigt. Det var 5 år sedan.  

 Är det enbart den eller har du genomfört flera internutbildningar?  
 Jag blev butikschef när jag var 21, för fyra år sedan. De första tre dagarna 

jag var butikschef fick jag en internutbildning också men under åren har 
det varit en internutbildning varje år men det har tagits bort då det kostade 
för mycket. 

_____________________________________________________________________ 
 

1. Hur skulle du definiera arbetsmotivation? Hur skulle du beskriva vad det 
är?  
Att man trivs på jobbet. Man kommer till jobbet med en bra attityd och gör det 
man ska med det lilla extra. Inte bara det man måste göra. 
 

2. Vad skulle du säga att dina medarbetare blir motiverade av i arbetet? 

Av feedback. Både bra och dålig feedback. Att man visar dem uppskattning, att 
man finns där. Låter de ta ansvar. Visar tillit.  
 

3. Vad får dina medarbetare att bli icke motiverade?  
Det motsatta. Kanske inga bra kollegor, dålig stämning på jobbet. Att man inte 
visar tillit alls, man ser dem inte. Att man bara ser förbi dem eller prioriterar 
någon annan. 
 

4. Hur skulle du märka om de är motiverade?  
De kommer pigga och glada på jobbet och är taggade. Dem kommer och gör 
exakt det dem ska men de gör det ännu bättre. Det kan vara att jag ber dem vika 
om ett helt bord och göra det snyggt. Då gör dem det lilla extra och torkar av 
bordet med fönsterputs på glasbordet, eller att man torkar av hela inredningen. 
Man gör saker till “top notch” på en gång och inte bara det man ska. Man är glad 
och sprider glädje. 
 

5. Hur skulle du märka att dom inte är motiverade?  
Att dem kommer och varken är glad eller ledsna. Dem är bara tomma. Kommer 
och lunkar på, gör det dem ska och inget extra alls. Dem säger nej till extra pass 
och är bara där för att dem måste.  
 

6. Hur skulle du säga att deras arbetsprestationer påverkas när dem är 
motiverade? Förutom att de gör det lilla extra?  
Försäljningen ökar. Man kan se nästan direkt att den gör det när personalen 
kommer och är taggade. Man har små tävlingar, man vill vinna och då säljer man 
mer i kassan. Jag köper hellre av någon som är glad än otrevlig.. 
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7. När dem är icke motiverade, hur märker du det då på deras 
arbetsprestationer? Ja men exempel om jag ber den finvika ett bord så blir det 
en helt annan definition på finvika. De slabbar ihop hela bordet och bara gör de 
sura.  

 Säger du till dom på något sätt då?  
 Ja det gör jag, och så visar jag dem hur man ska göra. Gör om gör 

rätt. 
 

8. Hur arbetar du för att motivera dina medarbetare?  
Jag visar uppskattning och ser till att dem utvecklas. Jag pratar med dem, frågar 
om de vill ha mer utveckling inom Butikschefs-hållet eller Visual merchandiser -
hållet.. Ser till att dem får lära sig det. Jag kan till exempel riva ner en hel vägg 
som är perfekt bara för att den som vill lära sig att exponera ska på chansen att 
testa. Jag ger bra feedback och är positiv. 
 

9. Hur arbetar du för att skapa trivsel på arbetsplatsen?  
Genom att vara öppen och prata. Man måste prata. Man behöver inte berätta sin 
livshistoria om man är jätteledsen men då visa att man finns där. Har ordning och 
reda också så att folk känner att man har kontroll. Annars kan det lätt bli att dom 
skiter i det också och då trivs dem inte för att det är stökigt eller ofräscht.  
 

10. Har du haft anställda som är över 24 och under 24? 

Ja.  
 Har du märkt skillnad på dem gällande arbetsmotivation, om 

de motiveras av olika saker?  
 Ja de äldre är inte lika motiverade som de yngre.  
 På vilket sätt? 
 De äldre kommer och gör det dem ska, de är där för att bara tjäna 

pengar. Dem yngre bryr sig inte lika mycket om timmarna. De 
kanske kan gå 1 timme tidigare för att hjälpa butiken att spara 
medan de äldre har attityden “nej jag 30 timmar i veckan och ska 
arbeta 30 timmar. Inte en sekund mindre”. Och dem vill inte 
imponera lika mycket som dem yngre. De yngre har precis kommit 
ut i arbetslivet och vill visa vad dem går för så de är mer taggade. 
Mer spring i benen så att säga. 

 

På en skala 1 till 5 där 1 = Inte så viktigt, 5 = Mycket viktigt. 
 
Hur mycket påverkar dessa faktorer till att du upplever motivation till ditt arbete? (Svara i 
siffror)  
 
1 = Inte så viktigt                                                                                        
5 = Mycket viktigt 

 

 Företagspolicy En 3:a för 16-24. Högre för äldre. När man är så ung har 
man inte riktigt koll. Jag skulle säga 16-20. När man är 20 har det större 
betydelse. 

 Företagsledningen 4 

 Relation till chef och kollegor 5 

 Arbetsmiljö 5 
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 Lön 3 Man är glad för att man har jobb, det är inte så bra lön. Viktigare för 
äldre som har kanske familj och större hushåll som ska gå runt. 

 Anställningstrygghet 3 

 Arbetsuppgifter 4 

 Ansvar 5 

 Prestationer 5 

 Uppmuntran/uppmärksamhet 5 

 Karriärmöjligheter 4 

 Personlig utveckling 5 

 Förslag på andra viktiga faktorer ______ 
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Butikschef C - den 23 mars, 2016, Upplands Väsby  
 

 Födelsesår: 1979 
 Kön: Man 

 Hur länge har du arbetat inom detaljhandeln? Det är i snart 16 år 
 Antalet anställda på arbetsplatsen: 15 st  

  ar du fått någon form av ledarskapsutbildning? 

Ja, dels genom företaget och även annan kurs som heter Kompassen. 
Som är en ledarskapsutbildning inriktad mot butikschefer. Den har jag gått 
vid sidan av.  

 Hur ofta gör ni interna utbildningar? Det är lite då och då, dels lär man 
sig under tiden. 

_____________________________________________________________________ 
 

1. Hur definierar du arbetsmotivation?  
Genom att visa att vi har arbetsglädje och att alla får vara delaktiga.  
 

2. Vad skulle du säga får dina medarbetare att bli motiverade inom arbetet? 
Genom delaktighet och att man får möjlighet att utvecklas. 
 

3. Vad får dina medarbetare att bli icke motiverade?  
Monotont arbete och stress. 
 

4. Hur skulle du märka på dina medarbetare att dem är motiverade?  
Att det är en bra arbetsstämning, eller god stämning i butiken.  

 Märker du något försäljningsmässigt?  
 Ja, man arbetar lite bättre och får mer resultat då man visar det utåt 

mot kunderna.  
 
5. Hur skulle du märka att dem är icke motiverade?  
Dålig stämning i butiken brukar det vara och att dem är inte lika effektiva.  
 

6. Hur skulle du märka på deras arbetsprestationer att de är motiverade?  
De tycker att det är roligt när det är något som utvecklar dem själva och då blir 
det ju bättre motkunderna. Dem blir ju oftast trevligare mot kunderna. Det är 
klurigt att definiera, det är så olika från person till person. 
 

7. Hur skulle du säga att du arbetar för att motivera dina medarbetare?  
Det gör jag genom att skapa god trivsel i butiken och att alla beroende på 
position de har har möjlighet att utvecklas. Och att dem får vara delaktiga och all 
information ska försökas nås till alla.  

 Har ni medarbetarsamtal?  
 Ja, minst en gång per år. 

 

8. Har du märkt skillnad på medarbetare över 24 respektive under 24, om 
dem motiveras av olika saker?  
Ja, de yngre är ofta drivna och vill att det ska gå snabbt. Att det är skillnad.. förut 
kunde det vara att man vill gå långsammare framåt gällande utvecklingen i 
butiken och vilken roll man har och uppnår. Nu vill man att inom ett halvår vara 
klar.  
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 Har du ändrat ledarstilen något när du leder y ger respektive 
äldre medarbetare?  

 Lite, jag anpassar mig för vilken person jag än pratar med så det är 
inte på grund av åldern utan mer personlighetsmässigt. Vissa kan 
man vara hårdare mot, vissa kan man skämta med, vissa kan man 
driva på lite extra.  

 

På en skala 1 till 5 där 1 = Inte så viktigt, 5 = Mycket viktigt. 
 
Hur mycket påverkar dessa faktorer till att du upplever motivation till ditt arbete? (Svara i 
siffror)  
 
1 = Inte så viktigt                                                                                        
5 = Mycket viktigt 

 

 Företagspolicy 3 

 Företagsledningen 4 

 Relation till chef och kollegor 5 

 Arbetsmiljö 5 

 Lön 3 

 Anställningstrygghet För motivationen… ja en 2:a kanske. 
 Arbetsuppgifter 4 

 Ansvar 4 

 Prestationer 4 

 Uppmuntran/uppmärksamhet 5 

 Karriärmöjligheter Blandat… en 3. Vissa vill vissa vill inte. 
 Personlig utveckling 4, det tror jag alla vill ha. 
 Förslag på andra viktiga faktorer ______ 
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Butikschef D - den 5 april, Upplands Väsby 

 

 Födelsesår: 1971 

 Kön: Kvinna 

 Hur länge har du arbetat inom detaljhandeln? Det har jag gjort i nästan 
20 år. 

 Hur många av dessa år har du varit butikschef? Ja, hela tiden för jag 
har haft egen butik och då var jag butikschef där. 

 Antalet anställda på arbetsplatsen: 4 st  

  ar du fått någon form av ledarskapsutbildning? 

Ja, först livets skola och sedan har vi på företaget egna utbildningar med 
både interna och externa föreläsare.  

 Har ni kontinuerliga utbildningar varje år? Nej utan man får gå det i 
början innan man blir butikschef på företaget och sedan träffas alla 
butikschefer någon gång per år där man har ledarskapsdag.  

 
 

1. Hur skulle du definiera arbetsmotivation?  

Att man tycker det är roligt att gå till jobbet.  

2. Om du har medarbetare i ålder 16-24 i åtanke, vad får dina medarbetare 
att bli motiverade inom arbetet?  

Man får driva på dem. Den generationen tycker jag är lite svårare. Dem vill ha 
väldigt mycket serverat så man får lägga upp en viss strategi, beroende på vilken 
uppgift dem ska göra. Men man måste vara väldigt klar och tydlig med vad man 
vill ha gjort. 

3. Vad får dem att bli icke motiverade?  

Det är nog att dem tror att dem är färdiga med sin uppgift, så är dem liksom 
”klar”. Jag tycker, no offense till den generationen, men jag tycker många är 
sådär att dem tänker inte så mycket själva. Utan dem är sådär ”aah jag är klar” 
och då, många är ju jättebra också, men många är också sådär ”jaha, vad ska 
jag göra nu”. Dem tar inte egna initiativ. Så att, jag vet inte om det är likom det 
där att dem inte blir motiverade. På något sätt.  

4. Hur skulle du märka på dina medarbetare att dem är motiverade?  

Det märker man. Dem är glada, pigga och positiva.  

5. Hur skulle du märka om dem är icke motiverade?  

Då är dem ofta lite låga och nedstämda och så.  

6. På vilket sätt påverkar deras arbetsprestationer när dem är motiverade? 

Dem säljer bättre, dem viker bättre och dem gör hela jobbet som är i butiken 
bättre. 



77 

 

 Och på vilket sätt påverkas arbetsprestationerna när dem är 
icke motiverade?  

 Då är det ju mer att dem är slöare och går och drar benen efter sig. 
Och tar inte så mycket egna initiativ. 

7. Hur arbetar du för att motivera dem? 

Jag har väldigt mycket coaching och pepptalk, och när jag inte jobbar med dem 
så både ringer jag och skickar sms.  

8. Hur arbetar du för att skapa trivsel på arbetsplatsen?  

Det gör jag genom att ha ganska mycket coaching. Sedan köper frukt, påskgodis, 
sätter upp på dörren när vi hamnar bra till på interna saker. När vi hamnar mindre 
bra försöker jag förklara vad vi ska göra och inte bara trycka upp det i ansiktet 
”okej nu har det inte gått bra”. Utan försöker istället förklara för att det ska gå bra. 
Jag tror mycket på coaching och positiv feedback.  

9. Upplever du skillnad på arbetsmotivation på medarbetare över 24 
respektive under 24?  

Ja det tycker jag lite.  

 På vilket sätt?  
 De äldre är oftast mer arbetsamma. Lite som att man brukar skoja 

om 90-talister, att dem vill gärna ha hög lön och jobba lite. Medans 
då dem som är lite lite äldre, det är ju klart att det är skillnad – alla 
är olika, men dem är ofta sådana att dem får hugga i och många 
yngre tror att i butik ska man bara stå bakom kassan och slå in. Vi 
måste ju städa och det är tunga lyft, plocka upp varor och sådan 
saker som kanske är så jätteroligt som dem har tänkt. Dem har 
tänkt att bara stå snygga bakom kassan liksom.  

 

På en skala 1 till 5 där 1 = Inte så viktigt, 5 = Mycket viktigt. 
 
Hur mycket påverkar dessa faktorer till att du upplever motivation till ditt arbete? 
(Svara i siffror)  
 
1 = Inte så viktigt                                                                                        
5 = Mycket viktigt 
 

 Företagspolicy 5 
 Företagsledningen 5 
 Relation till chef och kollegor 4 
 Arbetsmiljö 4 
 Lön 5 
 Anställningstrygghet 5 
 Arbetsuppgifter 4 
 Ansvar 4 
 Prestationer Då är det lite beroende på dem själva, men 3. Då är det helt 

upp till dem själva liksom. 
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 Uppmuntran/uppmärksamhet 5 
 Karriärmöjligheter 3 
 Personlig utveckling 3 
 Förslag på andra viktiga faktorer Jag tycker mycket det som händer 

omkring privat, är mycket som påverkar arbetssituationen. Vi brukar säga 
som policy att det som sker utanför dörren är som en scen. Och då får 
man lägga allting bakom sig, men det är inte så himla lätt. Ofta när någon 
kommer in här ser ju jag på någon, oj nu har det hänt något. Man måste 
tänka att man ska ut på en scen och bara dra på sig den där masken och 
vara säljare, pigg och glad.   
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Butikschef E - den 5 april, Täby  
 

 Födelsesår: 1993 
 Kön: Man 
 Hur länge har du arbetat inom detaljhandeln: 4 år, varav butikschef 1,5 

år. 
 Antalet anställda på arbetsplatsen: 5 st  
  ar du fått någon form av ledarskapsutbildning? 

Inte av företaget, men gått en kurs som heter FBU, frivillig 
befälsutbildning, som är hemvärnets utbildning. 

 

 
1. Hur definierar du arbetsmotivation?  
Arbetslust, alltså hur produktiv och hur kul man har på jobbet. 
 

2. Vad får dina medarbetare motiverade inom arbetet?  
Tävlingar brukar fungera, även om det är utan bonus. Bara att tävla, att man har 
ett mål mot någonting. Det kan vara att tävla mot de andra butikerna, tävla mot 
ett mål som ledningen gett oss. Självklart också bonusar, ”sälj den här produkten 
och få så mycket extra i lön”. Och också att det händer saker i butiken, alltså 
nyheter, ”nu har vi en ny produkt och försöker sälja den”, det brukar vara 
triggande också. Så det är dessa tre, bonusar, tävlingar och nyheter. 
3. Vad tror du får dem icke motiverade?  
Först och främst strul. Om man känner att det är kaos på jobbet. Att det är 
oorganiserat, man vet inte vad man håller på med på jobbet, det är stökigt 
överallt, om vi hittar inte våra grejer. Strul och dålig organisation. 
4. Hur märker du på dina medarbetare att dom är icke motiverade?  
Det märks när jag inte är här, om jag är borta 2-3 dagar och kommer tillbaka och 
det är stökigt, det är liksom oorganiserat, skräpigt. Oftast är det så att jag märker 
det när jag varit borta. “Oj här är det stökigt, här är det inte prissatt eller skyltat”. 
5. På vilket sätt påverkas arbetsprestationerna när de är motiverade? 

Ja det är väl samma sak egentligen, drivet. De gör saker självmant. Om en 
medarbetare till exempel är omotiverad måste jag ”piska” på de, men är de 
motiverad så gör de som nu. De går och fixar saker själv utan att man säger 
något. Så vad ska man säga, det självgående är det som påverkas mest. 

 Märks det någonting på resultatet?  
 Menar du försäljningsmässigt? Inte som jag noterat, men 

förmodligen ja.  
6. Hur arbetar du för att motivera dem?  
Vi kör fika på morgonen, att man får lägga sina raster själv. “Nu är jag trött, nu vill 
jag ta lunch”. Man bestämmer själv liksom. Är man hängig eller seg kan man gå 
ett varv eller sätta sig och käka. Man får ta sina egna pauser helt enkelt, det är 
det vi är bra på här. 
7. Arbetar du något särskilt för att skapa extra trivsel?  
Ja det är väl det att man väljer sina egna pauser. Vi har ett kök där man kan gå 
och sitta, vi har TV där också. Att kunna koppla bort liksom och kunna göra annat 
än att jobba i 10-15-20 minuter. 
8. Upplever du skillnad gällande arbetsmotivation hos dina medarbetare i 
ålder? Vi är ungefär samma ålder allihopa så det är lite svårt att svara på det. 
Jag får väl säga ingen kommentar. 
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På en skala 1 till 5 där 1 = Inte så viktigt, 5 = Mycket viktigt. 
 
Hur mycket påverkar dessa faktorer till att du upplever motivation till ditt arbete? (Svara i 
siffror)  
 
1 = Inte så viktigt                                                                                        
5 = Mycket viktigt 

 

 Företagspolicy 2, tror inte det har så mycket betydelse egentligen. Om 
man säger till exempelvis Andreas att ”vår policy är att inte byta ut 
produkter över 1000 kronor” så kommer det inte påverka hans motivation. 

 Företagsledningen Den tror jag är viktigare, en 4. Tydliga mål, veta vad 
man ska fokusera på och veta varför man arbetar här. 

 Relation till chef och kollegor 5, det tror jag är det viktigaste. Att man trivs 
med dem man jobbar med och där man jobbar. 

 Arbetsmiljö 5, det tror jag är det viktigaste. Att man trivs med dem man 
jobbar med och där man jobbar. 

 Lön 4, viktigt absolut, så man känner att det man gör belönas. 
 Anställningstrygghet Lite samma sak där också, 4. 
 Arbetsuppgifter 5. Att man känner ”det här ska jag göra” och ”det är viktigt 

det jag gör”. 
 Ansvar 5, att man känner samma sak där. Jag gör faktiskt någonting bra 

för butiken. Jag har mycket ansvar, jag känner mig bekväm med min plats 
här. 

 Prestationer 4 

 Uppmuntran/uppmärksamhet 5. Både att man är tydlig med vad som är 
bra och mindre bra. Så här ska vi jobba, så ska vi inte jobba. Så jag säger 
en 5:a, superviktigt. 

 Karriärmöjligheter 3. Viktigt men samtidigt, jobbar man i butik finns inte 
jättelång stege att klättra upp för. 

 Personlig utveckling Jätteviktigt. En 5:a. Att man känner, ju mer man är på 
jobbet desto bättre blir man på det.  

 Förslag på andra viktiga faktorer __________ 
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Butikschef F - den 8 april 2016, Upplands Väsby  
 

 Födelsesår: 1983 
 Kön: Man 
 Hur länge har du arbetat inom detaljhandeln? 14 år, varav butikschef 2 

år. 
 Antalet anställda på arbetsplatsen: 9 st (varav 3 st mellan 16-24 år) 
  ar du fått någon form av ledarskapsutbildning? 

Jag har fått internutbildningar och sen har jag ju arbetat inom företaget i 
14 år så har lärt mig mycket därigenom. 

 Är de kontinuerliga intern utbildningar du har möjlighet att gå? 
 Ja det är det. Jag har jobbat som arbetsledare 7 år innan jag blev 

butikschef och då gick jag ledarskapsutbildningar internt. Sen när jag blev 
Butikschef fick jag två tvådagarskurser inom butiksledning. Vi var flera 
butikschefer från “Hela kedjan” som gick utbildningen samtidigt för att 
kunna utbyta erfarenheter osv och så hade företaget anordnat 
utbildningen med hjälp utav externa aktörer som höll i utbildningen.  

 

 

1. Hur definierar du arbetsmotivation? 
Genom att skapa engagemang och delaktighet. Personalvård, personalvård är 
dock väldigt brett, men det är en viktig det, helt klart.  
 

2. Vad får dina medarbetare motiverade  inom arbetet ? 
Delaktighet är en viktig del och att lära sig nya saker, det är jättemotiverande. Att 
man liksom får vara med och göra samma arbetsuppgifter som vi som har jobbat 
länge gör. Att de får ta del av det och prova på så att de utvecklas. Sen även att 
de blir uppmärksammade, det är väldigt viktigt. 
 

3.  ad får dina medarbetare icke motiverad  inom arbetet ? 
Lite tvärtemot det jag sa på frågan ovan, att de får göra samma saker hela tiden. 
Och utanförskap, och att de inte känner sig behövd och sådana delar.  
 

4.  ur m rker du om dina medarbetare  r motiverade? 
De tar mycket egna initiativ, de berättar gärna när de gjort någonting bra som de 
är stolta över, då försöker jag att ge feedback direkt på det. 
 

5.  ur m rker du om dem  r icke motiverade? 
Sena ankomster och återkommande… Jag menar alla kan ju komma sent någon 
gång men om man har ett återkommande beteende där man ofta är sen. 
Plötsliga sjukskrivningar som är återkommande av bekvämlighetsskäl exempelvis 
enbart på sina arbetspass på helger. Även att de inte tar tag i sina 
arbetsuppgifter och man avslutar inte saker helt. 

 Märker du någon skillnad i arbetsmotivationen bland medarbetare 
som är under och över 24 år? 

 Jag funderade på det och jag tycker och tror att man gör igång på samma 
sak. Att man får vara delaktig och att man för göra samma arbetsuppgifter. 
Vara en i gänget så att säga.  

 Hur många är det som jobbar här? Och hur är de fördelade över och 
under 24 år? 
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 Vi är nio totalt. Under 24 år är tre st och 6 över. 
 

6.  å vilket s tt påverkas deras arbetsprestationer n r dem  r motiverade? 
Det blir klart en positiv effekt av att de är motiverade. Vi är ju säljare och är man 
motiverad så jobbar man lite extra för att ge god service. Vi säljer mycket 
produkter där man behöver kanske kompletterande produkter och då om en 
medarbetare är man engagerad och tycker försäljningen är kul så kanske man 
frågar kunden “du behöver inte detta också?” så att kunden skall slipper komma 
tillbaka om denna glömmer just en sådan produkt. Så det är ju helt klart 
någonting som ses som positivt på försäljningen.  
 

7.  å vilket s tt påverkas deras arbetsprestationer n r dem  r icke-
motiverade? 

Att man inte engagerar sig i kunden och man försöker inte ta det steget längre 
och försöker inte sälja nått mer, man gör bara det som efterfrågas helt enkelt.  
 

8. Hur arbetar du f r att motivera dina medarbetare? 
Mycket information, veckovis till alla medarbetare, jag tycker det är viktigt att de 
som är deltid också får ta del av samma information som vi som jobbar heltid får 
så att de känner att de också har koll på vad som händer hos oss osv. Och att de 
får ta ansvar och för vara delaktiga, det gör att de blir motiverade helt klart.  
 

9.  ur arbetar du f r att skapa trivsel på arbetsplatsen? 
Vi jobbar med “högt i tak”, inget skitsnack liksom och är det nått som är konstigt 
så lyfter vi upp det direkt. Sen att uppmärksamma och ge feedback direkt så att 
man får höra det, både bra och dåliga saker så att man har möjlighet att lära sig 
om man måste jobba på något.  
 

På en skala 1 till 5 där 1 = Inte så viktigt, 5 = Mycket viktigt. 
 
Hur mycket påverkar dessa faktorer till att du upplever motivation till ditt arbete? 
(Svara i siffror)  
 
1 = Inte så viktigt                                                                                        
5 = Mycket viktigt 

 

 Företagspolicy 4 
 Företagsledningen 4 
 Relation till chef och kollegor 5 
 Arbetsmiljö 3 
 Lön 3 
 Anställningstrygghet 4 
 Arbetsuppgifter 5 
 Ansvar 3 
 Prestationer 5 
 Uppmuntran/uppmärksamhet 5 
 Karriärmöjligheter 3 
 Personlig utveckling 4 
 Förslag på andra viktiga faktorer __________ 
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Bilaga 5 – Reflektioner  
 

Reflektion - Jenny Gustafsson 

 

Redan från start hade jag och Sara en någorlunda bild av vad vi ville studera. Vilket var 

något inom den svenska detaljhandeln. Det tog inte lång tid innan vi hittat det exakta 

forskningsområdet vi ville undersöka. Personligen ansåg jag yngre medarbetares 

arbetsmotivation inom svensk detaljhandel som ett intressant och självklart ämne. Dels 

för att jag saknade studier kring detta, dels för att den svenska detaljhandeln är en sektor 

som differentierar sig gentemot andra sektorer på flera olika sätt. Bland annat av 

verksamheternas karaktär, där medarbetarna är en viktig resurs och ansiktet utåt för 

verksamheterna. Annan bakomliggande faktor för just detta forskingsområde är att vi 

båda, det vill säga jag och Sara, arbetar inom den svenska detaljhandeln och sökte mer 

kunskap inom denna sektor.  

 

Trots en någorlunda plan för hur arbetet skulle gå till var det lättare sagt än gjort. Än en 

gång fick jag lära mig att man måste ta två steg bakåt för att kunna ta ett steg fram. Det 

positiva med denna utmaning är att jag säkerligen fick lära mig mer än vad jag annars 

möjligtvis hade gjort. Faktamässigt har skrivandet av denna uppsats gett mig en bredare 

förståelse och kunskap om arbetsmotivation samt om den generation studien berör. Jag 

har dels reflekterat över och fått inblick i vad jag själv påverkas och motiveras av i 

arbetet, samt hur andra påverkas och motiveras. Vilket är av hög relevans i och med att 

jag i snart tre års tid studerat Butikschefsprogrammet med förhoppningarna att själv leda 

en grupp medarbetare i framtiden. 

 

En av alla utmaningar under denna uppsatsperiod var pendlandet till och från campus. 

Dels för att jag tidigare studerade på distans och hade möjligheten till högre flexibilitet, 

där föreläsningar kunde ses när som helst och från var som helst. Dels för att pendlandet 

tog mycket tid som annars hade kunnat läggas på studier. Tyvärr är  både jag och Sara 

personer som har svårigheter att läsa och studera under de längre tågresorna. Jag är även 

en person med dålig självdiciplin som många gånger skjuter upp saker till sista sekund. 

Därför är jag tacksam över att ha skrivit denna uppsats med Sara, då hon varit hjälpsam 

och flexibel vilket har underlättat våra studier tillsammans. Våra snart tre år tillsammans 

har skapat en god gemenskap, vilket i sin tur skapat goda förutsättningar för ett gott 

samarbete. Vi båda har således varit delaktiga under hela processens gång från början till 
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slut och hjälpt varandra under dessa tuffa perioder. Jag anser även att vi kompletterar 

varandra väl med våra kunskaper och erfarenheter. Vi har varit ett gott stöd för varandra. 

Exempelvis under dagar när jag varit på botten med noll motivation (komiskt med tanke 

på studiens forskningsämne), har Sara lyckats dra upp mitt humör så vi har kunnat 

komma vidare i uppsatsarbetet, och vice versa.  

 

Denna tuffa, intressanta och lärorika uppsatsperiod har gett mig kunskaper av olika slag. 

Bland annat har jag förbättrat min självdiciplin gällande studier. Har även lärt mig att en 

strukturerad plan är väl behövlig för att kunna påbörja, genomföra och slutföra en studie. 

Dock får det inte vara allt för detaljerad plan. Det måste finnas utrymme för flexibilitet. 

Hur man än vrider och vänder på det tar alla steg i processen längre tid och kräver mer 

arbete än vad man tänkt sig från början. Det element i uppsatsen som enligt mig var 

svårast att genomföra var den teoretiska referensramen. Just denna del var en utmaning 

dels för att besluta innehållet av referensramen och dels för att vi hade svårigheter att 

formulera texten. Sådana typer av utmaningar som uppsatsen gett oss har utvecklat mitt 

skrivande. Mitt vokabulär har utvecklats och jag har lärt mig att tänka på innehållet i 

texten. Att granska texten, skriva kort, koncist och enbart ta med sådant som är  av 

relevans. Vilket fortfarande är något jag arbetar på. Utöver detta har skrivningsprocessen 

lärt mig att granska material kritiskt och så objektivt som möjligt. Att alltid försöka se 

saker och ting från olika perspektiv och analysera det jag faktiskt läst. Det var en lättnad 

när den teoretiska referensramen näst intill var färdigställd. Tills nästa utmaning uppstod. 

Så såg nästan hela uppsatsprocessen ut. Utmaning efter utmaning bearbetades. Jag är 

därför väldigt stolt över oss båda att vi tagit oss igenom denna period, trots stunder med 

bristande motivation där vi nästan velat ge upp. Skulle jag få möjligheten att genomföra 

en liknande process igen hade jag säkerligen gjort det annorlunda. Så är det med allt i 

livet, man lär sig av sina misstag och utvecklas från det.    

 

Tack Sara för ditt stöd under min skoltid. Jag är glad att jag fann dig redan under vårt 

första grupparbete vid programmets start och sedan fick avsluta studietiden med dig. 

Hade inte klarat dessa tre år utan dig.          
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Reflektion – Sara Jonsson 

 

De kurser som min utbildning innehållit har alla legat till grund för den kunskap jag idag 

besitter. Men det var framförallt under två kurser som jag läste under hösten 2015, Retail 

Management och individuell fördjupning, som mitt intresse för management och 

därigenom arbetsmotivation växte fram. Genom samtal tillsammans med Jenny 

Gustafsson där vi bollade ideer till uppsatsen kom vi fram till att vi båda ville skriva vår 

kandidatuppsats om samma område. Området som efter litteratursökning riktades in mot 

just yngre medarbetares arbetsmotivation inom Svensk detaljhandel. Jag är glad att vi 

uppmärksammade vårt gemensamma intresse för ämnet för denna process har verkligen 

genererat många intressant diskussioner och insikter. Framför allt då jag i framtiden 

kommer att arbeta som butikschef och förmodligen ha medarbetare i både yngre och äldre 

åldrar. Jag känner att jag har fått ökad förståelse för hur medarbetare ser på 

arbetsmotivation och vad som motiverar dem. Vilket kommer vara en fantastisk tillgång 

för mig i mitt yrke och jag kommer se denna undersökning som ett stöd att gå tillbaka till 

om det skulle behövas. Det jag kommer att ta med mig i framtiden är mycket men för att 

nämna något: 

 

Tack vare min fantastiska medstudent och vän Jenny har min tid i denna process känts 

både lärorik och kul men framförallt "lätt". Hon har gett mig stöd både i vårt 

gemensamma skrivande men främst genom att motivera mig i perioder då min motivation 

har dvalat. Hon har piggat upp med peppande ord och roliga berättelser men hon har även 

tagit på sig en drivande roll de dagar jag inte varit på topp. Något jag uppskattat enormt! 

Och jag hoppas verkligen att hon upplever att jag på något sett även funnits där för henne 

också. Min upplevelse av vårt samarbete är att det har fungerat bra och att vi kompletterat 

varandra. Som jag nämnde ovan, att Jenny tagit en drivande roll de dagar då min 

motivation varit sämre och jag har drivit på arbetet de dagar hon saknat motivation. Vi 

har även skrivit alla delar i arbetet tillsammans vilket jag upplever har gett oss väldigt 

mycket, dels har vi haft mycket diskussioner om både formalia och 

meningsuppbyggnader men även diskussioner om vårt valda ämnesområde. Detta tror jag 

har bidragit till att vi båda har lika stor inblick i vårt arbete och på så sätt har vi kunnat få 

en djupare förståelse för alla delar i uppsatsen vilket även underlättar analysarbetet. 
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Om jag skulle haft möjligheten att vrida tillbaka tiden till Januari 2016 skulle jag ha gjort 

en del saker i processen annorlunda. Jag skulle bland annat ha arbetat mer intensivt och 

drivit på processen från början, detta då vi nog la för lite tid på uppsatsen i inledningen. 

Det ledde till att vi fick arbeta väldigt intensivt i perioder inför deadlines. Den del i 

arbetet som jag skulle vilja ha gjort annorlunda från början är den teoretiska 

referensramen. Detta då jag och Jenny först kom överens om att dela upp skrivande där 

vilket drog ut på tiden för oss båda. Vilket sedan resultatet i att ingen av oss var nöjd med 

våra respektive delar och vi fick således börja om på nytt. Vi valde då att skriva hela 

teorikapitlet tillsammans vilket vi borde gjort redan från början. Men det är alltid lättare i 

efterhand att se vilka misstag man gjort och viktigast av allt är att vi fick ihop alla delar 

på utsatt tid och att vi är nöjda med resultatet av vår uppsats. 

 

Avslutningsvis vill jag avsluta med några ord om min tid och utveckling under dessa tre 

år på butikschefsprogrammet. De första två åren upplevde jag som en "grund" att stå på 

infördes tredje året, som enligt mig, varit det mest krävande men också det mest givande 

året. Jag tror det beror på att de kurser vi läst främst haft skrivuppgifter vilket har manat 

till diskussion och reflektion. Detta har lett till en djupare inlärning, där jag "tvingats" 

sätta kunskapen i ett sammanhang. Vilket gjort det lättare för mig att tillämpa 

kunskaperna i mitt framtida yrkesliv. Slutligen vill jag återigen tack Jenny för att du är en 

sån bra vän och givetvis för gott samarbete under denna process. Jag vill tacka vår 

handledare Susanne Durst för att du alltid har svarat snabbt på alla våra frågor, så att vi 

kommit vidare i vår skrivprocess.  Jag vill även tacka övriga medstudenter och 

Högskolan i Skövde för dessa tre år som jag kommer bära med mig i livet! 

 

Sara Jonsson 

 


