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Abstract 

 

Title: Motivation to advance in grocery retailing 

Course: Bachelor dissertation in leadership  

Authors: Ahmed Ismail and Johan Karlsson 

Tutor: Henrik Barth 

Keywords: Grocery retailing, advance, needs, goals, intrinsic and extrinsic motivation  

Problem statement: What motivates staffs to advance in grocery retailing? 

Purpose: The Purpose in this is to gain an understanding of what motivates employees in the 

retail sector by examining the areas of needs, goals, intrinsic and extrinsic motivation. 

Furthermore, we want to understand why employees are interested to advance. The survey 

will be conducted through interviews with a number of department managers, a sales manager 

and a store manager in a case study in grocery retailing.  

Theoretical frame: We used the four main concepts in our theoretical frame which are need, 

goals, intrinsic and extrinsic motivation. In these theories we have mainly five authors but we 

also have other authors as evidence of their claims. The theoretical frame is summarized in a 

model where we show how the theories are related.  

Methodology: In order to answer the purpose of the study a qualitative survey was used 

which was conducted in six interviews.  

Conclusions: The conclusion of the study shows that all the main concepts have an impact on 

the motivation to advance but they are in varying degrees. Since grocery retailing is a 

costumer intensive industry that requires a lot of responsibility, it requires staff to be 

motivated by challenges. Staff are driven by challenges have a high need of achievement and 

a higher intrinsic motivation. They also prefer challenging goals. The need of affiliation has 

proven to be more of a basis because the staff in the grocery retailing is working close to each 

other with an intense costumer service.  
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Sammanfattning 

 

Uppsatsens titel: Motivation till avancemang inom dagligvaruhandeln 

Uppsatsnivå: Kandidatuppsats inom ledarskap 

Författare: Ahmed Ismail och Johan Karlsson 

Handledare: Henrik Barth 

Nyckelord: Dagligvaruhandeln, avancemang, behov, mål samt inre och yttre motivation 

Problemformulering: Vad motiverar personal inom dagligvaruhandeln att avancera?  

 

Syfte: Studien syftar till att få en förståelse för vad som motiverar personal inom 

dagligvaruhandeln genom undersöka områdena behov, mål samt inre och yttre motivation. 

Vidare vill vi förstå vad som motiverar personal att avancera. Undersökningen genomförs i 

form av intervjuer med ett antal avdelningsansvariga samt säljledare och butikschef i en 

fallstudie inom dagligvaruhandeln.  

 

Teoretisk referensram: Vi utgår från fyra huvudbegrepp i vår teoretiska referensram vilka är 

behov, mål samt inre och yttre motivationsfaktorer. I dessa teorier utgår vi huvudsakligen från 

fem författare men det tas även upp flera andra författare som styrker deras påståenden. Den 

teoretiska referensramen är sammanställd i en modell där vi visar hur teorin hänger samman.  

Metod: För att kunna besvara syftet i studien användes en kvalitativ undersökning vilken 

genomfördes i form av sex besöksintervjuer. 

Resultat: Resultatet i studien visar att alla huvudbegrepp har en påverkan på motivationen att 

avancera dock i varierande grad. Eftersom dagligvaruhandeln är en kundintensiv bransch som 

kräver mycket ansvar behöver personalen motiveras av utmaningar. Personal som drivs av 

utmaningar har ett högt prestationsbehov och en högre inre motivation. De föredrar även 

utmanande mål. Samhörighet har visat sig vara mer av en förutsättning eftersom personalen 

inom dagligvaruhandeln arbetar tätt inpå varandra med ett intensivt kundbemötande.  
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1. Inledning 

 
I den här inledande delen av studien kommer bakgrunden för ämnet att redovisas samt 

problemformulering och dess syfte. Det är problemformuleringen som är utgångspunkten för 

studien. De centrala begreppen som kommer att användas genomgående i denna studie skall 

definieras. Vidare kommer avgränsning samt disposition att redogöras för i kapitlet.  

 

1.1 Problembakgrund 
 

Enligt Locke (1996) har forskning inom motivation alltid ansetts vara ett svårt fenomen att 

komma underfund med då motivation är något som finns inom människan. 

Forslund (2009) menar att motivation kan förklaras som en orsak till agerande. Begreppet 

motivation är ett av de mest använda begreppen inom det vardagliga organisatoriska livet 

(Forslund, 2009). Vad motiveras människor av? Räcker det att bli erbjuden högre lön för att 

öka effektiviteten, eller finns det andra sätt att öka motivation? (Forslund, 2009). Enligt 

Forslund (2009) så har vissa forskare förkastat begreppet motivation och talar istället om 

drivkrafter. Kaufmann och Kaufmann (2005) menar att motivation handlar om vilka 

drivkrafter som får oss att agera. En övergripande bild över fenomenet finns inte, däremot 

finns det en del klassiska teorier som exempelvis Maslows behovsteori (Kaufmann & 

Kaufmann, 2005). När det talas om motivation är det viktigt att se vilket forum man befinner 

sig i, då det finns skillnader beroende på om det är sport eller en arbetsplats (Forslund, 2009). 

En idrottare lär älska sitt jobb och i många fall kan individen inte få nog, till skillnad från en 

industriarbetare som kräver en helt annan typ motivationsarbete (Forslund, 2009).  

 

Några av de mest tongivande motivationsteoretikerna är Abraham Maslow, David Mcclelland 

och Frederick Herzberg vilka utgår från att motivation skapas av att en individ söker efter att 

tillfredsställa olika behov. Deci och Ryan (2000a) menar att de flesta motivationsteorier 

reflekterar motivation som ett enat fenomen, där en individ kan ha väldigt lite till väldigt 

mycket motivation. Deci och Ryan (2000a) menar att det är svårt att se motivation som ett 

enat fenomen. Människor har inte endast olika mängder motivation utan även olika typer av 

motivation som Deci och Ryan (2000a) delar in i inre och yttre motivation. 

 

Under 1960-talet började Edwin Locke studera huruvida mål är kopplat till motivation samt 

prestation (Jönsson & Strannegård, 2010). Under samma tidperiod utvecklades flera 

motivationsteorier då motivationsforskning var ett högaktuellt ämne (Jönsson & Strannegård, 

2010). Jönsson och Strannegård (2010) menar att motivationsteorier som än idag är relevanta 

och som många studier bygger på kommer från motivationsforskning från 1960-talet av bland 

annat Herzberg, Vroom och Adams. En del av motivationsteorierna som uppkom under 1960-

talet bygger på hur arbete kan anpassas för att göra det mer meningsfullt (Jönsson & 

Strannegård, 2010).  

Hackman och Oldham (2010) menar att organisationer inom detaljhandeln förr arbetade på ett 

sätt där varje individ utförde sina specifika arbetsuppgifter utan någon sammankoppling till 

övriga medarbetare. Arbetsuppgifterna inom detaljhandeln var formade på ett sätt där det inte 

fanns några otydligheter om vad respektive individ skulle utföra samt att lönerna var 

fastställda (Hackman & Oldham, 2010). Deltaljhandeln har aldrig varit så stor som den är 

idag (Hackman & Oldham, 2010). I Sverige arbetar fler än 300 000 människor inom detalj 
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och partihandel vilket utgör en stor del av den svenska ekonomin (Svenskhandel, 2012-05-

04).  

På senare år har konkurrensen ökat inom dagligvaruhandeln eftersom lågpriskedjor har 

etablerat sig i Sverige. Detta har medfört att företag måste hitta nya konkurrensfördelar än lågt 

pris (Konkurrensverket, 2012-07-20).  Att ge kunden en upplevelse på plats är av största 

betydelse och för att göra detta möjligt krävs det hög servicegrad (Coop, 2012-07-20).  För att 

lyckas behålla kunderna på lång sikt inom dagligvaruhandeln räcker det inte med företagets 

kärnprodukt och låga priser utan det kräver att företaget måste komplettera sin kärnprodukt 

med service (Grönroos, 2008). I dagens marknad är det svårt att endast utifrån kärnprodukten 

bygga konkurrensfördelar om inte företaget ständigt kan lyckas tillverka till en lägre kostnad 

än konkurrenterna (Grönroos, 2008). Enligt Grönroos (2008) är det många företag som 

hamnar i fällan att priset är det du kan konkurrera med på lång sikt. Låga priser är aldrig en 

varaktig konkurrensfördel eftersom när någon av konkurrenterna lyckas sälja produkterna till 

ett lägre pris försvinner kunderna (Grönroos, 2008). 

 

Grönroos (2002) menar att det är viktigt att ha motiverad personal inom detaljhandeln då det 

krävs att de är tjänstvilliga och inställda på kundinriktat bemötande. Det är viktigt att de 

interna relationerna mellan medarbetare på olika avdelningar fungerar då detta främjar 

medarbetarnas service gentemot kunderna och andra parter (Grönroos, 2002). Detta kan bara 

skapas om alla medarbetare känner att de kan lita på varandra(Grönroos, 2002). Medarbetarna 

måste även känna att de får ett fysiskt och känslomässigt stöd som behövs för att agera på ett 

kundinriktat och tjänstvilligt sätt (Grönroos, 2002). Grönroos (2002) menar att det är viktigt 

att alla medarbetare är motiverade att vara kundinriktade och tjänstvilliga så att de kan fylla 

sina roller som deltidsmarknadsförare i den interaktiva marknadsföringsprocessen som sker i 

serviceinriktade företag.  

 

För att behålla kunderna på lång sikt behövs det varaktiga konkurrensfördelar vilka kan 

uppnås vid kundbemötande. Detta genom att erbjuda kunden olika tjänster såsom 

klagomålshantering, rådgivning, uppmärksamhet, information och andra värdehöjande 

komponenter (Grönroos, 2008). Företaget som använder dessa konkurrensfördelar betecknas 

som tjänstekonkurrerande företag där personalen genom sin kunskap och kompetens levererar 

service vid mötet med kunden. För att säkerställa att personalen levererar service till kunden 

på ett kundfokuserat sätt krävs det att personalen är motiverad till att prestera på arbetet 

(Grönroos, 2008).  Även Drake, Gulman och Roberts (2005) menar att det är viktigt att 

företag ser till at utbilda och motivera sin personal för att kunna leverera service till kunden. 

Detta eftersom personalen är de som utför arbetet och är de första som kunderna stöter på i 

butiken (Pena & Reis, 2001). Omotiverad personal leverera en lägre servicegrad till kunderna 

som leder till att kunden kan välja en annan butik (Pena & Reis, 2001).   Det är vid 

bemötandet med kunden i butiken som personalen spelar en avgörande roll (Svensson, 2004. 

Detta eftersom kunden nu får ett intryck av företaget och dess servicekvalitet (Svensson, 

2004).  

  

 

Detaljhandeln är sista stationen innan varorna når konsumenten (NE, 2012-05-15). 

Detaljhandeln delas upp i två olika grupper, dagligvaruhandeln och sällanköpshandeln (NE, 

2012-05-15). I dagligvaruhandeln innefattas köp som görs ofta, kanske till och med varje dag 

medan sällanköpshandeln innefattar, som det låter, köp som görs sällan som exempelvis 

kläder och bilar (NE, 2012-05-15). Det är viktigt att inte jämföra dagligvaruhandeln med 

sällanköpshandeln vid analys eftersom branscherna skiljer sig åt, det är som att jämföra äpple 
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med päron(Gösta Carlberg, analytiker på Aktiespararna). Den svenska dagligvaruhandeln har 

genomgått stora förändringar de senaste åren(Konkurrensverket, 2012-05-04). Företag har 

expanderat och nya aktörer har etablerats vilket har lett till en ökad konkurrens 

(Konkurrensverket, 2012-05-04). Den största faktorn i att få kunderna sker vid bemötandet i 

butiken. Då branschen är i ständig utveckling vill butikerna effektivisera sättet att möta 

kunderna för att ge dem en unik butiksupplevelse (Coop, 2012-05-07). 

 

1.2 Problemdiskussion 
 

 

Begreppet motivation är ett uppmärksammat ämne vilket har lett till en rad olika definitioner 

(Vallerand, 2004). Enligt Vallerand (2004) så finns det en generell accepterad definition 

vilket beskriver de interna och externa drivkrafterna som påverkar individens agerande. 

Svårigheten med att definiera motivation ligger i att det inte är direkt observerbart dock kan 

det undersökas genom att se till en individs beteende och därigenom få reda på om personen 

är motiverad eller inte (Vallerand, 2004).  

 

Enligt Deci och Ryan (2000a) är både inre och yttre motivation lika viktiga, vad som 

motiverar mest är individuellt. En individ som finner sin motivation genom yttre belöningar 

kan tränga undan sin inre motivation dock behöver detta inte vara varken negativt eller 

positivt (Bénabou & Tirole, 2003; Deci & Ryan, 2000a; Kohn, 1993). Med inre motivation 

menas att individen drivs av nöjet eller tillfredställelsen att utföra en arbetsuppgift, det 

behöver inte utfalla någon belöning (Bénabou & Tirole, 2003; Deci & Ryan, 2000a). 

Hackman och Oldham (2010) menar att om individer känner meningsfullhet i arbetet kommer 

det att leda till ett högre ansvar för resultatet som varje individ uppnår.  Individer som har 

förmågan att utföra ett bra jobb och som värdesätter utveckling och lärande kommer att få en 

inre motivation för arbetet vilket kommer leda till en högre tillfredställelse och motivation i 

det långa loppet (Hackman & Oldham, 2010). Yttre motivation är till skillnad från den inre 

beroende av externa faktorer (Deci & Ryan, 2000a; Hennessey, 2003). Enligt Adair (2006) är 

en människas motivation mer komplicerad än att endast triggas av ”morot” och ”piska” vilka 

båda är extern stimulans. Adair (2006) menar att det finns betydligt fler faktorer som påverkar 

en människas motivation. Både inre och yttre motivation har en inverkan på individers 

målsättning (Deci & Ryan, 2000b; Shah, 2003). Vansteenkiste, Neyrinck, Niemiec, Soenens, 

de Witte och Van den Broeck (2007) menar att inre och yttre motivation för arbetet ger 

upphov till en önskan att uppfylla mål i arbetet.  

 

Meyer, Becker och Vandenberghe (2004) beskriver mål som en central del inom motivation. 

Vidare menar Meyer et al. (2004) att om en individ uppvisar ett medvetet motiverande 

beteende så är det målorienterat oberoende om målet är uppsatt av individen själv eller av 

andra. Locke (1996) menar att individer sätter upp mål för att kunna uppnå något specifikt 

som exempelvis en högre position. Locke och Latham (2006) menar att tydligheten i ett mål 

har en stark påverkan på motivation. För att en individ ska kunna hålla sin motivation uppe 

måste han få feedback på sitt arbete och hur det står i förhållande till målet. Det är inte bara 

mål som spelar en stor roll i en människas motivation utan även självsäkerheten är en viktig 

faktor (Latham, 2007; Zimmerman, 2000).  

 

Enligt Meyer et al. (2004) så uppkommer mål från en individs behov men är även beroende av 

externa faktorer som belöningar. Hackman och Oldham (2010) menar att samspel med andra 
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samt feedback är två sociala faktorer som påverkar motivation och prestation i arbetet inom 

detaljhandeln. Andra viktiga faktorer för motivation är autonomi, social samhörighet samt 

jobbkomplexitet (Hackman & Oldham, 2010).  

 

Aram och Piraino (1978) menar att behovsteorier gör det enklare att förstå en individs 

motivation. Enligt Adair (2006) så bör chefen välja ut motiverade medarbetare i sin 

omgivning för att nå bästa resultat. Vidare menar Adair (2006) att motivationen bygger på 

individens behov eller önskan vilka kan vara medvetna, omedvetna eller delvis medvetna. 

Mcclelland (1988) menar att när en person presterar bra så behöver det inte innebära att han 

motiveras av prestationsbehovet. Personen i fråga kan motiveras av att tillfredställa andra 

behov (Mcclelland, 1988). Personer med ett starkt prestationsbehov motiveras inte av yttre 

belöningar (Mcclelland, 1988). Enligt Jha (2010) och Mcclelland (1988) så kännetecknas 

prestationsbehovet av att individen motiveras av att utföra arbetsuppgiften i sig då det ger 

upphov till inre tillfredsställelse och motivation. Om individen är mån om att prestera bättre 

för att tillfredställa andra vid tilldelad arbetsuppgift så har personen en högre grad av 

samhörighetsbehovet än av prestationsbehovet. Inre motivation i arbetslivet reflekterar 

medarbetares önskan att skapa meningsfulla och tillfredställande relationer till sina 

arbetskolleger (Vansteenkiste et al., 2007). Individer som vill hålla goda relationer till sina 

arbetskolleger har ett samhörighetsbehov (Mcclelland, 1988). Kasser och Ryan (1993) menar 

att individer som drivs av yttre motivation är mer maktbenägna, de strävar ofta efter pengar, 

status och kontroll.  

 

Enligt Adair (2006) är det viktigt att inte endast förlita sig på motivationsteorier utan även ta 

hänsyn till den enskilda individen för att se vilka faktorer som motiverar, dessa faktorer skiljer 

sig mellan individer vilka kan vara lön, ansvar och förmåner. Det behöver inte endast vara 

dessa positiva motivationsfaktorer utan Adair (2006) menar att även negativa 

motivationsfaktorer såsom rädsla kan motivera en individ till att nå ett specifikt mål. 
 

Efter att ha läst teorin fann vi en forskningslucka som är intressant att undersöka. Teorin som 

använts tar endast upp vad som motiverar människor generellt. Det tas även upp vilka faktorer 

som motiverar i arbetet utan att ta hänsyn till bransch.  I teorin tar författarna inte upp vilka 

behov och motivationsfaktorer som motiverar personal inom detaljhandel eller 

servicepersonal överlag. Det togs inte heller om hur mål i arbetet påverkar motivationen hos 

personal inom dagligvaruhandeln. Utifrån teorin kunde vi endast finna generella 

motivationsteorier som inte applicerats på dagligvaruhandeln. Dagligvaruhandeln skiljer sig 

från andra branscher eftersom personalen jobbar tätt inpå kunderna varpå det är intressant att 

se vilka faktorer som påverkar deras motivation och om det stämmer överrens med de 

allmänna motivationsteorierna som studeras. I studien ska vi försöka klargöra vilka faktorer 

utifrån teorin som är viktigast för motivationen att avancera inom dagligvaruhandeln. 

 

Normann (1992) menar att karriärproblemet i serviceorganisationer kanske inte skiljer sig så 

mycket från andra organisationer men att det ofta lyfts fram eftersom servicearbeten ofta är 

intensiva. Individer som arbetar inom serviceorganisationer har mycket kundkontakt vilket 

kan vara mycket givande eller slitsamt men ofta är det båda på samma gång. Normann (1992) 

hävdar att det finns ett speciellt problem för människor som arbetar inom serviceinriktade 

yrken. Dessa individer hålls kvar i organisationen utan att få möjlighet till en egen personlig 

utveckling. Det finns många individer som skulle tjäna på en förändring i deras karriär men 

att de hålls kvar eftersom de har blivit oumbärliga för organisationen. Till skillnad från 

Grönroos (2002) menar Normann (1992) att ett företagets framgång i vissa fall kan vara 
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beroende av omotiverad men skicklig personal. Om en individ är omotiverad leder detta till 

att hans prestation sjunker (Mcclelland, 1988). Om en individ har låg prestationsnivå kan 

detta ha en stark omedelbar negativ effekt på kundens uppfattning av bemötandet (Normann, 

1992). Mcclelland (1988) menar att hur du når målet är inte en del av definitionen för en 

individs motiv. Ett problem som finns hos flera teoretiker är att de endast ser till motivet och 

inte till de bakomliggande faktorerna eller beteendemönstret som människor använder vilket 

ger upphov till motivet (Mcclelland, 1988). Mcclelland (1988) menar att det viktiga är att se 

till bakomliggande faktorer till vad som motiverar människor att vilja utföra en viss handling. 

I denna studie undersöks de bakomliggande faktorerna till vad som motiverar personal inom 

dagligvaruhandeln att avancera. Vi ställer inte frågan rakt på sak då vi utgår från att all 

personal vill avancera om de får det incitament som är rätt för dem.   

 

 
1.3 Problemformulering 
 

Vad motiverar personal inom dagligvaruhandeln att avancera?  
 

1.4 Syfte 
 

Studien syftar till att få en förståelse för vad som motiverar personal inom dagligvaruhandeln 

genom undersöka områdena behov, mål samt inre och yttre motivation. Vidare vill vi förstå 

vad som motiverar personal till att avancera. Undersökningen kommer att ske genom 

intervjuer med ett antal avdelningsansvariga samt säljledare och butikschef i en fallstudie 

inom dagligvaruhandeln.  

 
 
1.5 Avgränsning 
 

Vi valde att avgränsa oss till Coop Konsum Rönninge efter att ha utfört en pilotstudie där vi 

upptäckte att det fanns möjligheter inom Coop Butiker & Stormarknader AB som främjar 

motiverade medarbetare att avancera. Vi valde att avgränsa oss till avdelningsansvariga, 

säljledare och butikschef eftersom de har stora möjligheter att avancera då rekrytering av 

chefer sker i första hand internt.  

 
1.6 Centrala begrepp 
 

 Begrepp som kommer användas genomgående i denna studie är motivation, inre och yttre 

motivationsfaktorer, mål samt behov vilka definieras enligt följande: 

 

 ”Motivation (av motiv), psykologisk term för de faktorer hos individen som väcker, 

formar och riktar beteendet mot olika mål. Teorier om motivation förklarar varför vi 

över huvud taget handlar och varför vi gör vissa saker snarare än andra” (NE, 2012-

04-19). 

Motivation kan påverkas av inre och yttre motivationsfaktorer. 

Jacobsen och Thorsvik (2002, s. 310-311) har definierat begreppen enligt följande: 

 Inre motivationsfaktorer är belöningar som individen ger sig själv vid uppnått 

resultat vilket är direkt kopplat till arbetet.  
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 Yttre motivationsfaktorer är belöningar som individen får från organisationen i 

form av lön eller andra förmåner 

 Adair (2006) menar att begreppet mål är slutpunkten till vilket man strävat efter. 

 Enligt Nationalencyklopedin (2012-04-19) är behov ett begrepp som förklarar 

människors målinriktade beteende inom fysiologin och psykologin. 

 Nationalencyklopedin (2012-04-19) definierar avancemang som en rörelse framåt mot 

ett visst mål; ofta etappvis och under motstånd, särskilt i militära sammanhang. 

1.7 Disposition  
 

Kapitel 1: I detta inledande kapitel kommer läsaren ges en beskrivning av ämnets bakgrund, 

en liten diskussion samt problemformulering och dess syfte kommer att presenteras. Vidare 

kommer avgränsningar och centrala begrepp redogöras.  

 

Kapitel 2: Här kommer den teoretiska referensramen att presenteras som ligger till grund för 

studien och som ger läsaren förståelse för ämnet. Val av teori samt kritik mot teori kommer att 

behandlas. Utifrån den teoretiska referensramen kommer empirin att analyseras.  

 

Kapitel 3: I den tredje delen av studien kommer metoden att presenteras vilket är 

tillvägagångssättet vid insamling av data. Vidare kommer en beskrivning av hur valet av 

respondenter gått till samt hur intervjuerna genomfördes. En förklaring av varför 

intervjufrågorna har ställts finns i kapitlet. Studiens validitet och reliabilitet är förklarade och 

beskrivna.  

 

Kapitel 4: I detta kapitel kommer faktabeskrivning av fallföretaget och dess koncern samt en 

presentation av respondenterna. 

 

Kapitel 5: Här kommer empirin att redovisas vilket har insamlats genom intervjuer. Detta 

kapitel ligger till grund för kommande analys.  

 

Kapitel 6: I det här kapitlet kommer empirin från kapitel 4 att analyseras med hjälp av 

teorierna från kapitel 2.  

 

Kapitel 7: I det avslutande kapitlet kommer slutsats och resultat på problemformuleringen att 

presenteras. Vi kommer även att diskutera förslag på fortsatt forskning.   
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2. Teoretisk referensram 
 

I detta kapitel kommer vi att behandla teorin som ligger till grund för undersökningen vilket 

syftar till att ge en ökad förståelse. Vi har valt att utgå ifrån olika motivationsteorier där 

fokus ligger på behov, mål samt inre och yttre motivation. Valet av teori kommer att 

motiveras samt en del kritik mot dessa.  

2.1 Motivation 
 

Motivation ligger till grund för hela undersökningen vilket är anledningen till att vi valt att 

förklara detta fenomen för sig utifrån olika teoretiker. Motivation har definierats på en rad 

olika sätt av diverse teoretiker. En definition av motivation är ” varför människors beteende 

uppstår, upprätthålls och avslutas” (Abrahamsson & Andersen, 2005, s.141). Vidare menar 

Abrahamsson och Andersen (2005) att motivation inte är ett personlighetsdrag utan är en 

interaktion mellan individen och situationen. Graden av motivation varierar mellan människor 

men även inom individen (Abrahamsson & Andersen, 2005). Kaufmann och Kaufmann 

(2005) menar att motivationsteorier syftar till att förklara orsakerna till människors beteende, 

vad som får oss att handla och vad som får oss att välja en riktning framför en annan.  I vilken 

riktning individen väljer att agera beror på målet (Kaufmann & Kaufmann, 2005). 

Målsättning är ett effektivt sätt att öka motivationen (Gröpel & Steel, 2008;Locke, 1968; 

Locke & Latham, 2006). En förutsättning är dock att målet är realistiskt att uppnå (Locke, 

1968). Kaufmann och Kaufmann (2005) menar att motivationsteorier även syftar till att förstå 

vad som leder till olikheter i prestation mellan individer med samma förutsättningar vid 

utförandet av en handling. Enligt Samuelson (2008) är motivationen beroende av vilka behov 

som arbetet kan tillfredställa. Motivation kan delas in i både inre och yttre motivation.  

 

2.2 Inre och yttre motivationsfaktorer 
 

 

2.2.1 Inre motivation 
 

Inre motivation är den inneboende tillfredsställelsen av att utföra en specifik aktivitet snarare 

än följderna av aktiviteten (Deci & Ryan, 2000a; Hennessey, 2003). När en person motiveras 

av att utföra en uppgift för han anser att det är roligt eller utmanande snarare än externa 

faktorer som press och belöning så motiveras han av den inre motivationen (Bénabou & 

Tirole, 2003; Deci & Ryan, 2000a; Hennessey, 2003). Tidigare forskning på djurs beteende 

har visat att djuren uppvisar ett lekfullt, utforskande och nyfiket beteende även om det inte 

skulle utfalla någon belöning. Vidare visade forskning att djuren inte uppvisade beteenden av 

någon instrumental anledning utan istället för den positiva erfarenheten som de fick genom att 

träna och öka sina förmågor (Deci & Ryan, 2000a; Kohn, 1993).  

 

När det kommer till människor menar Deci och Ryan (2000a) att den inre motivationen 

genomsyrar all sorts aktivitet. Deci och Ryan (2000a) menar att redan från födseln och vidare 

i livet är en människa motiverad att lära sig och utvecklas utan några incitament. Denna 

naturliga motivation är ett viktigt element i kognitiv, social och psykoligisk utveckling då det 

är genom tillämpningen av ens egna intressen som utvecklar ens kunskaper och färdigheter 

(Deci & Ryan, 2000a). Deci och Ryan (2000a) menar att inre motivation inte bara finns inom 

en människa utan speglas även i relationen mellan individer och aktiviteter. Den inre 
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motivationen får individen genom glädjen eller tillfredsställelsen av att utföra en specifik 

arbetsuppgift vilket är unikt för varje individ. Individer som placerats för att utföra en 

arbetsuppgift utan några yttre belöningar tar till sig arbetsuppgiften och får en högre inre 

motivation ju mer tid de tillbringar med uppgiften (Deci & Ryan, 2000a; Hennessey, 2003; 

Kohn, 1993). Vidare menar Hennessey (2003) att de även känner frihet och glömmer bort 

tiden, arbetet blir då istället som en lek.  

 

Om en individ fokuserar på yttre belöning leder detta till att den inre motivationen trängs 

undan (Bénabou & Tirole, 2003; Deci & Ryan, 2000a; Hagger & Chatzisarantis, 2008; Kohn, 

1993). Det är inte bara belöning som tränger undan den inre motivationen utan även hot, 

deadlines, direktiv och konkurrens (Deci & Ryan, 2000a). Hennessey (2003) menar att yttre 

belöningar inte alltid måste ha en negativ effekt på den inre motivationen. Den kan till och 

med ha en positiv inverkan på en individs kreativitet och prestation (Hennessey, 2003). Ur ett 

annat perspektiv visar forskning att den inre motivationen stärks vid möjligheten av självstyre 

(Deci & Ryan, 2000a). Om möjligheten till självstyre hämmas genom att exempelvis en chef 

styr hur en individ skall utföra sina arbetsuppgifter kommer initiativförmågan att avta och 

därmed minskar den inre motivationen (Deci & Ryan, 2000a).  

 

2.2.2 Yttre motivation 
 

Inre motivation är visserligen en viktig typ av motivation dock styrs många aktiviteter av den 

yttre motivationen (Bénabou & Tirole, 2003; Deci & Ryan, 2000a; Hennessey, 2003). Enda 

sedan barnsben styrs motivationen av yttre motivation då människor präglas av sociala 

förhållanden och roller som kräver att de fokuserar på uppgifter som inte ger upphov till inre 

motivation (Deci & Ryan, 2000a). I skolan menar Deci och Ryan (2000a) att elevernas inre 

motivation reduceras ju högre upp i årskurserna de kommer.  

 

Yttre motivation förknippas med att en individ känner sig motiverad till en arbetsuppgift då 

det finns yttre påverkan (Deci & Ryan, 2000a; Hagger & Chatzisarantis, 2008; Hennessey, 

2003). Denna typ av påverkan behöver inte vara positiv i form av lön utan kan även vara 

något negativt i form av en straffpåföljd som exempelvis en förälder som tvingar sitt barn till 

att göra läxorna och då gör barnet läxorna av rädsla för att undvika att bli bestraffad (Deci & 

Ryan, 2000a; Hagger & Chatzisarantis, 2008). Sansone och Harackiewicz (2000) menar att 

det finns två generella definitioner av yttre motivation, ett som menar att yttre motivation är 

baserat på något externt i förhållande till aktivitet och andra är när motivation är baserat på 

något externt i förhållande till personen i fråga.  

 

Med självstyrd yttre motivation menar Deci och Ryan (2000a) att respektive individ har sina 

olika typer av yttre motivation som driver de att utföra en arbetsuppgift vilket även skiljer i 

grad av självstyre. Deci och Ryan (2000a) menar att självstyrd yttre motivation kan få 

individer att tvingas genomföra arbetsuppgifter som inte är inre motiverande. Jacobsen & 

Thorsvik (2002) menar att belöning kan bestå av lön, förmåner, erkännande, prestation samt 

utveckling och befordran. Överlag är syftet med belöningar att ge individen incitament att 

prestera något extra (Jacobsen & Thorsvik, 2002).  

 

Feedback är en yttre motivationsfaktor som har en direkt påverkan på inre motivation 

(Bénabou & Tirole, 2003;Deci & Ryan, 2000a). Feedback påverkar individens självkänsla 

vilket kan vara både positiv och negativ (Bénabou & Tirole, 2003;Deci & Ryan, 2000a). Om 

individen får negativ feedback så kommer individens självkänsla att påverkas negativt vilket 
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leder till att den inre motivationen minskar (Bénabou & Tirole, 2003; Deci & Ryan, 2000a). 

Däremot vid positiv feedback så ökar den inre motivationen (Bénabou & Tirole, 2003; Deci & 

Ryan, 2000a).  

 

 

2.3 Behov 
 

Enligt Jacobsen och Thorsvik (2002) skall organisationer utformas så att de uppfyller de 

mänskliga behoven och för att lyckas med detta måste organisationen veta vilka behov 

människor har, detta är utgångspunkten för behovsteorier. Aram och Piraino (1978) menar att 

behov är en central del i motivation och viktigt för prestation i arbetet. Maslows behovstrappa 

är den mest refererade och diskuterade teorin inom organisationsteorier och Mcclellands 

behovsteori utvecklades utifrån denna teori (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Enligt Maslow 

(1987) har alla människor fem grundläggande behov vilka är: fysiologiska behovet, 

trygghetsbehovet, sociala behovet, uppskattningsbehovet och självförverkligande behovet, 

dessa är hierarkiskt ordnade. Behoven är ordnade så att primär behoven placeras längst ner 

och de mer sociala behoven högre upp i trappan (Abrahamsson & Andersen, 2005).  

Ett behov som ligger högre upp i hierarkin kan inte uppfyllas eller påverka individens 

motivation förrän de föregående stegen i hierarkin har uppfyllts (Jacobsen & Thorsvik, 2002).  

Utifrån kritiken som riktats mot Maslows teori utvecklades flera motivationsteorier och bland 

dessa är David Mcclelland den mest respekterade av de individorienterade 

behovsteoretikerna. Till skillnad från Maslow menar Mcclelland att behoven inte är 

hierarkiskt ordnade utan ordnade längs ett kontinuum så att det är möjligt att röra sig i båda 

riktningarna (Jacobsen & Thorsvik, 2002).  

 

Mcclelland (1988) menar att varje individ har ett prestationsbehov, ett samhörighetsbehov och 

ett maktbehov. Behoven är inlärda i olika grader beroende på varje individs livserfarenheter 

och dessa behov behöver inte vara synliga utan kan likaväl vara dolda. Dessa behov finns hos 

individen i varierande grad dock menar Mcclelland (1988) att det endast är ett av behoven 

som motiverar individen mest att utföra en specifik uppgift i en viss situation. Enligt 

Mcclelland (1988) är dessa behov inte de viktigaste hos en människa dock är de mest 

relevanta när man vill förstå olika beteenden i arbetslivet. Mcclellands forskning har visat att 

vad en person presterar inte bara är beroende av hans förmågor, anlag, färdigheter och 

kunskaper utan även personens prestationsbehov är en stark faktor. Generellt menar 

Mcclelland (1988) att ett högt prestationsbehov leder till bättre prestationer och resultat. 

Mcclelland (1988) menar att en person kan öka sina prestationer genom att utveckla och 

stimulera sitt behov. Mcclelland (1988) skiljer sig från Maslow på denna punkt då Maslow 

fokuserade på hur existerande behov tillfredsställs och inte hur organisationer kan anpassas 

efter människors behov så att motivationen och därigenom få bättre prestationer 

(Abrahamsson & Andersen, 2005).  

Samhörighetsbehovet är förknippat med Maslows ”sociala behov”(Jacobsen & Thorsvik, 

2002).  

Enligt Mcclelland (1988) har alla människor tre grundläggande behov, vilka är: 

 

 Prestationsbehovet 
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Prestationsbehovet beskriver individer som har en positiv inställning till att prestera 

och försöker göra sitt bästa oavsett belöning eftersom de utför arbetet för den inre 

tillfredställelsen (Jha, 2010; Mcclelland, 1988). Då yttre belöningar driver undan den 

inre motivationen (Deci & Ryan, 2000a) har den även en negativ påverkan på 

individer med ett starkt prestationsbehov (Mcclelland, 1988). Yttre 

motivationsfaktorer kan däremot ha en positiv inverkan på individer med ett lågt 

prestationsbehov (Mcclelland, 1988). Personer med ett starkt prestationsbehov har 

karaktäristiska drag som skiljer dem från andra, de söker sig till utmaningar och dras 

till situationer där de måste ta sitt ansvar för att lösa problem (Jha, 2010; Mcclelland, 

1988). De är resultatorienterade och rädda för att misslyckas och därför sätter de oftast 

upp realistiska men krävande mål (Mcclelland, 1988; Merrick & Shafi, 2011). När 

målet är bestämt fokuserar de endast på att arbeta tills målet är uppnått. Personer med 

ett högt prestationsbehov är väldigt engagerade i de höga målen som de sätter upp 

(Jha, 2010). De är inte villiga att ta onödiga risker utan analyserar situationen innan de 

tar något steg (Mcclelland, 1988; Merrick & Shafi, 2011). De föredrar även att få 

feedback på sitt arbete då de annars inte kan se om de gör det bättre än andra eller inte 

(Mcclelland, 1988). Feedback har en främjande effekt på prestation (Mcclelland, 

1988; Locke, 1996). Feedback kan även vara pengar dock motiveras inte personer med 

ett högt prestationsbehov av denna typ av feedback utan föredrar att få uppskattning i 

form av verbal feedback (Mcclelland, 1988).  

 

Personer med prestationsbehov har även behov att få direkta reaktioner på arbetet de 

utför. Dessa personer är inte intresserade av hur de uppfattas som personer av sina 

medarbetare eller överordnade utan oftast upptagna av att tillfredsställa sina egna mål. 

Detta behov förknippas ofta med Maslows behov av status och prestige samt behov av 

självförverkligande (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Jha (2010) menar att personer 

medhögt prestationsbehov arbetar för att uppfylla sina egna mål och inte för gruppens 

bästa.  Mcclelland (1988) menar att individer med ett prestationsbehov har en högre 

inlärningsförmåga då de är mer fokuserade vid utförandet av en arbetsuppgift. Vidare 

menar Mcclelland (1988) att graden av prestation inte har någon koppling till 

utbildningsnivå.  

 

 Maktbehovet 

 

Individer med ett starkt maktbehov kännetecknas av att ha fokus på att påverka samt 

ha ett kontrollbegär (Jha, 2010; Mcclelland, 1988; Merrick & Shafi, 2011). Jha (2010) 

menar att de även hjälper samt uppmuntrar andra till att bli bättre. De dras ofta till 

situationer där de kan få status och prestige på ett socialt accepterat sätt. De gillar även 

att tala införa andra människor. Personer med ett starkt maktbehov arbetar hårdare för 

att kunna hävda sig och visa sina färdigheter till skillnad från individer med ett 

prestationsbehov eller ett samhörighetsbehov vilka arbetar för sitt eget bästa 

respektive för att tillfredställa andra (Jha, 2010; Mcclelland, 1988).  

 

Mcclelland (1988) menar att individer med ett starkt maktbehov ofta berättar om 

situationer där de haft ett stort inflytande på andra människor. Detta kallar Mcclelland 

(1988) för peak experience och kan både vara positivt och negativt. Ett exempel som 

Mcclelland (1988) tar upp är när han frågar en student om en upplevelse som var 

utöver det vanliga och studenten berättade om hur glad han var när fick höra publikens 

applåder vid en teaterföreställning han spelade i. Detta är en power peak experience 
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eftersom studenten uppenbarligen blev rörd över att ha en påverkan på andra 

(Mcclelland, 1988).  

 

 Samhörighetsbehovet 

 

 Individer med ett starkt samhörighetsbehov är rädda för att bli ratade och vill undvika 

konflikter och kritik (Jha, 2010;Mcclelland, 1988; Merrick & Shafi, 2011). Vidare 

menar Mcclelland (1988) att dessa individer inte lyckas inta rollen som chef då de har 

en tendens att tillbringa mer tid med underordnade. Individer med ett starkt 

samhörighetsbehov är till skillnad från individer med ett starkt prestationsbehov rädda 

för konflikter och utmaningar då de vill undvika negativ feedback (Mcclelland, 1988). 

Personer med ett starkt samhörighetsbehov är inte särskilt effektiva som chefer. Detta 

eftersom de har svåra beslut att fatta vilket kan vara svårt att ta för en chef som får för 

nära kontakt med sina underordnade(Jha, 2010;Mcclelland, 1988). Det finns 

undersökningar som visar att människor med ett starkt samhörighetsbehov har mindre 

möjlighet att avancera till högre positioner i en organisation (Mcclelland, 1988). 

Individer med ett starkt samhörighetsbehov vill bli accepterade av sina arbetskamrater 

eftersom de vill bli socialt accepterade på arbetsplatsen. Vidare menar Mcclelland 

(1988) att om individen blir observerad av en kollega medan han utför en 

arbetsuppgift så tenderar han att bli mer nervös, detta är beroende av graden av 

samhörighet. Personer med ett starkt samhörighetsbehov är bra att ha som chef när det 

gäller frågor som berör personalen då de har ett behov att uppleva känslan av 

gemenskap (Mcclelland, 1988). Enligt Jha (2010) är personer med ett starkt 

samhörighetsbehov utåtriktade, vänliga och entusiastiska.  
 

2.4 Mål 
 

Den mest fulländade studien inom målsättningsteori är skriven av Edwin Locke och Gary 

Latham. Enligt Locke (1996) har mål två olika attribut, innehåll och intensitet. 

Innehållsattributet till ett mål handlar om syftet till varför individen söker efter eller vill uppnå 

något specifikt vilket kan vara en löneökning (Locke, 1996). Intensiteten för ett mål handlar 

om målets omfattning, fokus och komplexitet i målsättningsprocessen (Locke, 1996).   

 

Målsättningsteorin har ett starkt samband till motivation (Gröpel & Steel, 2008; Locke & 

Latham, 2006). Mål bör vara utmanande, tydliga och specifika för att individen ska kunna 

prestera bättre (Gröpel & Steel, 2008; Locke & Latham, 2006). Locke och Latham (2006) 

menar att ju tydligare individens mål är desto mer motiverad blir individen. Vidare menar 

Locke och Latham (2006) att ett abstrakt mål som ”gör ditt bästa” är mindre motiverande än 

ett specifikt mål. När en person missnöjd med sitt nuvarande sätter han upp ett mål för att 

kunna uppnå en önskan om ett bättre framtida tillstånd (Locke & Latham, 2006). Feedback är 

en viktig del i målsättning då individen behöver veta hur arbetet står i förhållande till målet 

för att hålla motivationen uppe (Locke & Latham, 2006).  

 

Enligt Latham (2007) påverkas inte motivationen endast av en individs mål men även hur 

säker individen är på att uppnå det. Forskaren menar att det inte finns något som hindrar eller 

pressar en individ att uppnå sitt mål lika mycket som självsäkerheten. Desto högre en individs 

självsäkerhet är att prestera bra på arbetsuppgiften desto lättare är det för individen att 

genomföra den. Enligt Kaufmann och Kaufmann (2005)  finns det forskning som visar att 
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individens självsäkerhet påverkar resultaten mer än hans mätbara förmågor. En person med 

mycket självsäkerhet tvivlar inte på sina förmågor och tror på sig själv medan en person med 

låg självsäkerhet tvivlar på sin förmåga och kompetens vilket leder till att han lätt kan sänka 

sina mål eller ge upp helt. En person med mycket självsäkerhet anstränger sig mer för att klara 

sin arbetsuppgift (Kaufmann & Kaufmann, 2005).  

 

Locke (1996) menar att individer inte presterar sitt yttersta med inställningen att ”nu ska jag 

göra mitt bästa”. Anledningen till detta är att målet anses vagt vilket kan leda till att utfallet 

blir betydligt sämre än vad individen kan uppnå. Locke (1996) menar istället att ju svårare 

mål individen sätter upp desto bättre prestation förutsatt att personen i fråga innehar förmågan 

och kunskapen att uppnå målet. Om inte så är fallet så minskas individens prestation vid 

högre uppsatta mål (Locke, 1996).  

 

I målsättningsteorin menar Locke (1996) att feedback har en främjande effekt på prestation, 

om en individ får feedback på en utförd uppgift så tenderar individen att sätta högre mål för 

att slå sitt tidigare uppnådda resultat. Nödvändigtvis behöver det inte vara så här utan det nya 

målet kan vara högre eller lägre i förhållande till utförandenivån på den tidigare utförda 

prestationen. I vilken utsträckning målet ändras beror på vilken feedback individen får då 

individen kan ta hänsyn till hur feedbacken står i förhållande till målet. 

Enligt Latham (2007) har det skett forskning som bevisat att feedback tillsammans med 

målsättning ökar arbetseffektiviteten. Vidare menar han att negativ feedback inte bara 

minskar individens engagemang i arbetet och till målet men även sänker individens personliga 

mål. Latham (2007) menar även att det inte finns något som släcker en människas motivation 

fortare än att få höra att en annan person får bättre feedback på samma arbetsuppgift. 

Feedback kan även vara en typ av vägledning för individen (Latham, 2007). 

Enligt Kaufmann och Kaufmann (2005) har feedback olika effekter på individer beroende på 

om de har hög eller låg självsäkerhet. En individ med låg självsäkerhet klarar inte av negativ 

feedback och reagerar ofta negativt och defensivt till skillnad från en individ med hög 

självsäkerhet som reagerar positivt och offensivt.  Locke (1996) menar att när en människa får 

negativ feedback kan personen i fråga ifrågasätta sin förmåga och hur individen hanterar detta 

beror på huruvida han/hon anser sig kunna klara av uppgiften eller ej. Detta kan stärka 

individen genom att han bibehåller sitt engagemang, förbättrar målsättningsstrategin samt 

höjer sitt mål för att förbättra sin prestation. Motsats effekt kan leda till att individen tappar 

självförtroende och sänker sina prestationer och mål (Locke, 1996).  

 

Enligt Kaufmann och Kaufmann (2005) är frågan om huruvida resultaten blir bättre ju mer 

involverad individen är i målsättningsprocessen viktig och omdiskuterad. En generell 

uppfattning är att individer lättare accepterar mål där de fått vara med och utformat. För att ett 

mål ska ha en motiverande effekt måste individen acceptera målet, det är en grundläggande 

förutsättning. Individer bli mer engagerade i att uppnå mål om de själva varit med att utforma 

målen Locke (1996) samt att den inre motivationen ökar (Kohn, 1993.) 

 

2.5 Kritik mot teori 
 

Abrahamsson och Andersen (2005) menar att den mest generella kritiken som riktats mot 

Mcclellands behovsteori är att den fokuserat ensidigt på de inre motivationsfaktorerna och 

bortsett från de yttre faktorernas påverkan på motivationen. Kritiker menar även att det är ett 

oklart förhållande mellan behov och motiv (Abrahamsson & Andersen, 2005). Mcclellands 

prestationsbehov är starkt kritiserad då den inte tar till hänsyn till skillnader i kulturer 
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(Abrahamsson & Andersen, 2005). Vidare menare kritkerna att prestationsbehovet i högsta 

grad är beroende av en individs värdering vilka är kulturberoende(Abrahamsson & Andersen, 

2005). Abrahamsson och Andersen (2005) menar att Mcclellands behovsteori även fått kritik 

för att vara individualistisk och konkurrensinriktad samt endast speglar manliga värderingar.  

 

Jacobsen och Thorsvik (2008) menar att modellen har förenklat flera komplicerade 

förhållande som kan påverka människors agerande. Kritiker menar även att det finns 

förhållande som kan påverka målsättningens effekt vilket inte tas upp i målsättningsteorin 

(Jacobsen & Thorsvik, 2008). Kritiker menar även att det finns observationer som visar att 

vissa av antaganden i målsättningsteorin är problematiska (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 

Exempelvis så har studier visat att krävande mål kan leda till stress som i sin tur reducerar 

prestationen. Vidare visar studier att individer har fuskat för att kortsiktigt visa goda resultat 

trots att det leder till en negativ effekt på organisationen (Jacobsen & Thorsvik 2008). Andra 

studier visar även att medarbetare inte hjälper varandra när det finns krav på att vara bäst 

(Jacobsen & Thorsvik 2008).  

 

 

2.6 Motivering till val av teori 
 

Samuelson (2008) menar att de grundläggande behoven i Maslows behovsteori är uppfyllda i 

vårt samhälle vilka är de fysiologiska, trygghets och de sociala behoven. Vidare menar 

Samuelson (2008) att uppskattningsbehovet tillfredställs genom belöning som företaget 

tilldelar. Behovet av självförverkligande tillfredställs genom att individen ges en möjlighet att 

utvecklas i arbetet (Samuelson, 2008). Eftersom Maslows behovsteori inte utgår från 

arbetslivet utan har en mer generell beskrivning av en människas behov väljer vi att inte 

använda oss av denna. Vi väljer att använda oss utav Mcclellands behovsteori eftersom den 

fokuserar på en individs behov i arbetslivet vilket är en av motivationsfaktorerna vi valt att 

undersöka.    

 

Målsättningsteorin visar att det är viktigt med konkreta och tydliga mål för en individs 

motivation (Locke, 1996) vilket är anledningen till att vi valt denna teori.  

Efter att ha läst flertalet artiklar upptäckte vi att mål förekom som en viktig faktor till 

motivation vilket var ytterligare en anledning till att vi valde att undersöka målets inverkan på 

motivation.  

 

Motivation är svårt att se som ett enda begrepp eftersom den finns i olika mängder och typer 

hos människor som Deci och Ryan (2000a) delar in i inre och yttre motivation. Även 

Mcclelland (1988) nämner att det finns inre och yttre motivation och att de påverkas av de 

olika behoven. Mål i arbetet påverkas både av den inre och yttre motivationen (Vansteenkiste 

et al., 2007).  

 
 
2.7 Analysmodell 
Den teoretiska referensramen har vi sammanställt till modellen som illustreras i figur 2.1 

vilken kommer att användas när vi genomför analysen. Begreppen som vi har utgått ifrån har 

varit grundpelare inom motivationsforskning som vi har läst. Vi har även läst att motivation 

kan delas in i inre och yttre motivation. Vilken av dessa som motiverar en individ mest är 

individuellt men de är lika viktiga. Både inre och yttre motivation har en påverkan på 

människors mål och hur de sätts upp (Deci & Ryan, 2000b; Shah, 2003). Locke (1996) menar 
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att mål sätts upp av individen eftersom han vill uppnå något specifikt vilket kan vara pengar 

eller status. Ett exempel är om en individ strävar efter mer pengar kommer individen sätta sitt 

mål efter denna yttre drivkraft. Om företaget sätter upp ett mål som gör de det av en 

anledning, t ex. att de vill tjäna mer pengar. Målen kommer inte få tomma intet utan det måste 

vara något som eftersträvas så som pengar eller höjd kompetens. Vansteenkiste et al. (2007) 

menar att inre och yttre motivation för arbetet ger upphov till en önskan att uppfylla mål i 

arbetet. Detta illustreras med en enkelriktad pil från inre och yttre motivationsfaktorer till mål. 

Feedback på arbetsuppgifter är en viktig yttre motivationsfaktor för individers målsättning 

och för att hålla motivationen uppe (Locke, 1996). Det finns tre grundläggande behov inom 

varje individ vilka är prestationsbehovet, maktbehovet och samhörighetsbehovet som finns i 

varierande grad hos individen (Mcclelland, 1988). Dessa behov påverkar hur individer agerar 

i en given situation vilket gör att behoven styr både inre och yttre motivation samt mål 

(Mcclelland, 1988). Även Samuelson (2008) menar att inre och yttre motivation är beroende 

av vilka behov som individen vill tillfredställa genom arbete. Mål uppkommer från en 

individs behov men kan även påverkas av yttre motivationsfaktorer som lön (Meyer et al., 

2004). Detta illustreras med en enkelriktad pil från behov till mål och en enkelriktad pil från 

behov till inre och yttre motivation. 

 

 
Figur 2.1 Analysmodell (Egen bearbetning) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Behov 

Mål 
Inre och 

yttre 
motivation 



Motivation till avancemang inom dagligvaruhandeln 

 

 

15 
 

 

3. Metod 
 
I detta kapitel kommer vi att presentera tillvägagångssättet för studien. Vi kommer även att 

beskriva och motivera vilka metoder som använts Hur vi gått tillväga vid insamling av 

primär- och sekundärdata kommer att förklaras. Vidare kommer operationalisering samt 

analysmetod att redogöras. Avslutningsvis granska studiens validitet och reliabilitet samt en 

del metodkritik. 

 

3.1 Val av metod 
 

Det finns olika metodansatser att använda sig utav beroende på vilken typ av information som 

skall samlas in, kvantitativ, information i siffror och kvalitativ, information i ord (Denscombe, 

2000). Enligt Denscombe (2000) är det upp till forskaren att avgöra vilken metodansats som 

lämpar sig bättre för den givna undersökningen. Eftersom syftet med studien är att få en ökad 

förståelse för vad som motiverar personal inom dagligvaruhandeln att avancera krävs det att 

vi går på djupet hos respondenterna för att se verkligheten ur deras perspektiv (Brinkmann & 

Kvale, 2009). Vidare vill vi få en djupare förståelse för respondenternas motivation till 

avancemang genom att se till begreppen behov, mål samt inre och yttre motivation. Genom att 

gå på djupet får vi en bild av vilka faktorer som har betydelse för respondenternas motivation. 

Detta vill vi se ur respondenternas perspektiv vilket Brinkmann och Kvale (2009) menar är 

syftet med den kvalitativa forskningsintervjun. Eftersom vi vill få närhet till respondenterna 

för att kunna ställa följdfrågor samt för att kunna se deras reaktioner valde vi att använda den 

kvalitativa metoden vid insamling av primärdata (Jacobsen, 2002). Genom närhet till 

respondenterna får vi fler uttömmande svar eftersom detta ger oss möjlighet att ställa 

följdfrågor. På detta tillvägagångssätt ökar vi studiens interna giltighet eftersom vi då lättare 

kan förstå respondenternas verkliga uppfattning.  Den kvantitativa metoden tillåter oss inte att 

få närhet till respondenterna eller ställa öppna frågor vilket var en del av anledningarna till att 

vi inte valde den kvantitativa metoden.  

 

 Med undersökningen vill vi inte komma fram till enformiga och generaliserbara svar genom 

att gå på bredden, att undersöka många, vilket enligt Jacobsen (2002) görs med en kvantitativ 

ansats. Fokuset i vår undersökning ligger istället på att främja respondenten till att beskriva 

hur han upplever, känner och handlar gällande temat som undersöks (Brinkmann & Kvale, 

2009) vilket i vårt fall är motivation. Detta kommer att göras genom djupgående intervjuer 

med sex personer som arbetar inom dagligvaruhandeln. Jacobsen (2002) menar att intervjuer 

ofta tar lång tid och att vi endast får ett fåtal personer till att representera hela undersökningen 

vilket leder till att den externa giltigheten minskar och att det uppstår ett 

generaliseringsproblem. Vi väljer trots kritiken att använda den kvalitativa metoden i studien 

då vi anser att den lämpar sig bäst för vår studie.  

 

 Då vi går på djupet så är det väsentligt att ha öppna frågor som kan ändras efterhand som 

intervjun fortlöper samt ha möjlighet att ställa följdfrågor för att få ett mer uttömmande svar 

från respondenten vilket Denscombe (2000) menar är fördelen med den kvalitativa ansatsen.  

Eftersom motivation är vårt ämne och att respondenternas motivation kan drivas av olika 

behov enligt Mcclelland (1988) är det viktigt att ha öppenhet för att fram det unika och 

specifika för varje respondents motivation. Respondenten ges även möjlighet att själv 

bestämma svarets utformning och innehåll eftersom intervjun genomförs med öppna frågor 
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(Denscombe, 2000). Jacobsen (2002) hävdar att öppna frågor ger hög intern giltighet eftersom 

vi får fram det specifika och unika hos varje respondent. Detta ger oss mycket nyanserad data 

(Jacobsen, 2002).  

  

3.2 Val av utformning 
 

Jacobsen (2002) hävdar att det finns två olika typer av upplägg, intensiv och extensiv. 

Utformningen på denna studie är av den intensiva karaktären då Jacobsen (2002) menar att 

den intensiva utformningen används huvudsakligen vid kvalitativa studier. 

Det intensiva upplägget delas upp i två olika typer, fallstudier och små-N-studier. Eftersom 

vår undersökning går ut på att få en djupare förståelse för ett särskilt fenomen så är en 

fallstudie mest lämplig (Jacobsen, 2002). Vi ska utgå från ett enda företag vilket Denscombe 

(2000) beskriver som det mest utmärkande för en fallstudie. Genom att endast studera Coop 

Konsum Rönninge kan vi koncentrera oss på det enskilda fallet och skaffa oss mer insikter 

(Denscombe, 2000). En nackdel med detta val är att vi endast får insikt i ett företag vilket gör 

det svårare att generalisera studien. Vi får dock relevant information eftersom vi tillbringar 

mer tid på att undersöka ett enskilt fall. Genom att endast undersöka Coop Konsum Rönninge 

får vi djupare och mer detaljrika svar vilket ger en stor intern giltighet. Coop Konsum 

Rönninge är en butik inom dagligvaruhandeln vilken faller under detaljhandeln. Inom 

detaljhandeln finns även sällanköpshandeln vilken kan ha likheter med dagligvaruhandeln 

dock ska vi inte se till sällanköpshandeln eftersom detta är en fallstudie där vi vill få djupare 

förståelse för det unika fenomenet. Enligt Jacobsen (2002) lämpar sig därför en fallstudie bäst.  

3.3 Litteratursökning 
 

Inför undersökningen började vi läsa böcker och tidigare studier inom vårt valda ämne vilket 

enligt Backman (2008) är en förutsättning för att få fram vår problemställning. Efter att ha läst 

och blivit mer insatta i ämnesområdet fick vi mer insikt så att vi kunde formulera vår 

problemställning samt definiera våra begrepp som ligger till grund för studien. Därefter 

började vi söka efter dessa centrala begrepp vi ansåg ligga till grund för många 

motivationsundersökningar vilka är behov, mål samt inre och yttre motivationsfaktorer.  

 

De vetenskapliga artiklarna som lästes hittades huvudsakligen i databaserna Google Scholar, 

Emeralds, Jstor samt Högskolebiblioteket i Halmstads sökmotor Hulda. Vi använder oss utav 

vetenskapliga artiklar på engelska eftersom vi inte fann några svenska artiklar som lämpar sig 

för vår studie. Genom att ha använt oss utav utländska artiklar kan detta ha fått en påverkan 

på hur vi uppfattat den faktiska bilden av fenomenet är i Sverige. Böckerna vi använder oss 

utav lånades på Högskolebiblioteket i Halmstad dock fanns inte alla böcker vi behövde och 

därför gjorde vi även en del fjärrlån från andra bibliotek. Eftersom det var svårt att få tag på 

förstahandskällor så fick vi beställa vissa böcker genom fjärrlån. Detta resulterade i att vi fick 

använda andrahandskällor till att börja med för att senare gå tillbaka och ändra efter att ha läst 

förstahandskällor. Genom att titta på referenserna som använts i vetenskapliga artiklarna 

hittades flera böcker och vetenskapliga artiklar inom vårt valda ämne motivation. När vi 

definierar de begrepp använde vi oss huvudsakligen av Nationalencyklopedin då vi anser att 

det är en trovärdig källa. Eftersom vi använt oss av trovärdiga källor såsom vetenskapliga 

artiklar och böcker ger detta studien god validitet. Validiteten stärks ytterligare då 

informationen vi samlat in har bekräftats av flera olika författare. Vi har använt Coops 

hemsida samt butikscheferna Pernilla Lindeberg och Ulrika Pettersson som källa för 

informationen om Coop som vi anser vara trovärdiga källor. När vi sökte information använde 
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vi följande nyckelord i olika kombinationer: work motivation, intrinsic motivation, extrinsic 

motivation, goals, needs, rewards, career motivation, performance och goal-setting. Vidare 

sökte vi även på detaljhandeln, sällanköp, dagligvaruhandel, Coop och ICA för att få fram 

information om dagligvaruhandeln.   

 

3.4 Urval 
 

Efter att ha utfört en pilotstudie med Pernilla Lindeberg som är butikschef på Coop konsum 

Folkparken blev vi intresserade av detaljhandeln och vad som motiverar individer inom 

branschen. Eftersom att vi hade ont om tid då ett företag hoppade av valde vi att kontakta ett 

företag i vårt kontaktnät. Detta företag hade inte tid att bli intervjuade varpå de 

rekommenderade en närliggande butik. Vi tog kontakt med butiken via telefon eftersom 

butiken ligger i Stockholm. Vi var medvetna om avståndet men då de visade intresse för vårt 

ämne valde vi att åka dit och genomföra intervjuerna under två dagar. 

 

Valet av fallföretag föll på Coop Konsum Rönninge av både intresse och bekvämlighet 

(Jacobsen, 2002). Bekvämlighet i den bemärkelsen att vi fått en kontakt in på företaget och att 

de var villiga att ställa upp på en intervju. Genom detta bekvämlighetsurval minskade tiden på 

att välja ut ett företag som var villiga att ställa upp dock krävdes det tid och pengar att ta oss 

till Stockholm. Intresset för Coop var även en av anledningarna till valet eftersom vi tidigare 

utfört en pilotstudie på en annan Coop Konsum butik där vi kunde se att motiverade personal 

hade stora möjligheter att avancera. Eftersom vårt syfte är att undersöka vad som motiverar 

personal inom dagligvaruhandeln att avancera passade Coop Konsum in då de främjar 

motiverad personal att avancera. Enligt Coop (2012-07-20) är det viktigt att deras 

medarbetare känner att de kan utvecklas och hitta karriärvägar inom bolaget. För att möta den 

hårdnande konkurrensen inom dagligvaruhandeln har Coop valt att satsa mer på service 

genom utbildningar för att skapa konkurrensfördelar (Coop, 2012-07-20). De arbetar därför 

genom att skapa rörlighet både inom butikerna och för att ta sig vidare inom koncernen 

(Coop, 2012-07-20). Enligt Coop (2012-07-20) arbetar de för att säkerställa att medarbetare 

känner sig delaktiga och för att nå bästa resultat krävs det att såväl ledare som personal är 

motiverade.  

 

Eftersom vår studie är av en kvalitativ karaktär kan vi inte undersöka särskilt många personer 

(Jacobsen, 2002). Vi valde att endast undersöka sex respondenter då vår datainsamlingsmetod 

kräver mycket tid (Jacobsen, 2002). Konsekvensen av denna datainsamlingsmetod blir att vi 

endast får ett fåtal människor att representera hur fenomenet ser ut inom dagligvaruhandeln.  

Utav dessa sex respondenter är fyra avdelningsansvariga och två chefer som är butikschef 

respektive säljledare. Dessa chefer har tidigare varit avdelningsansvariga vilket var 

anledningen till att vi valde att även intervjua dem. Eftersom att de har varit 

avdelningsansvariga och avancerat anser vi att dem har riklig information. Detta 

urvalskriterium kallar Jacobsen (2002) för information. Det finns olika typer av urvalstekniker 

som kan användas i en undersökning, de vanligaste är slumpmässigt- systematiskt- samt 

stratifierat urval (Denscombe, 1998). Avdelningsansvariga har valts utifrån ett systematiskt 

urval vilket är en variant av slumpmässigt urval (Denscombe, 1998). Skillnaden är att i ett 

systematiskt urval väljer forskaren ut människor systematiskt exempelvis placeras människor 

på led där var n-te person väljs ut (Denscombe, 1998). Vi kontaktade butikschefen och 

frågade om hon ville ställa upp på en intervju samt hur många av hennes avdelningsansvariga 

som kunde tänka sig att vara intresserade. Vi fick ett svar dagen efter att hon hade tillfrågat 

några avdelningsansvariga och att fyra av dessa var intresserade. Hon rekommenderade även 
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sin säljledare eftersom han har goda kunskaper då han tidigare varit avdelningsansvarig men 

även butikschef.   

 
 

3.5 Datainsamlingsmetod 
 

Det finns två tillvägagångssätt vid datainsamling, induktiv och deduktiv (Jacobsen, 2002). 

Den deduktiva ansatsen innebär att undersökaren går från teori till empiri vilket innebär att 

forskaren har skapat sig en bild av verkligheten utifrån tidigare forskning (Jacobsen, 2002). 

Detta anser vi lämpar oss bäst då vi inte innehar tidigare kunskaper inom ämnet samt att vi 

vill ha en teoretisk bas att stå på. Anledning till detta är att vi vill förbättra våra kunskaper 

innan intervjuerna genomförs vilket utesluter den induktiva ansatsen.  

 

Eftersom vi är intresserade av varje respondents inställning och uppfattning om motivation så 

har vi valt att samla in data genom besöksintervjuer (Jacobsen, 2002). Genom att genomföra 

intervjuerna ansikte mot ansikte ger det oss en mer personlig kontakt vilket ger oss en klarare 

bild av hur respondenterna ser på fenomenet (Jacobsen, 2002). Konsekvensen för detta blir att 

respondenterna kan ge oss svar som de tror behagar oss och inte vad de i själva verket tycker 

vilket kallas för intervjuareffekt (Jacobsen, 2002). Vi har tagit hänsyn till denna risk och vi 

har inte försökt färga respondenternas svar genom att leda mot åt ett visst håll eller avbryta de 

i en mening. Vi valde att genomföra intervjun ansikte mot ansikte eftersom vi kan på detta sett 

läsa av respondenternas kroppsspråk vilket ökar trovärdigheten för studien. Anledningen till 

att vi inte valt att göra en telefonintervju är att vi har relativt många öppna frågor vilket ofta 

anses vara en olämplig metod. Dessutom så kan vi inte se respondentens reaktion på våra 

frågor (Jacobsen, 2002). När vi genomför intervjun ansikte mot ansikte får vi en uppfattning 

om respondenten känner sig bekväm med frågorna så vi vet om vi kan ställa ytterligare frågor 

om ämnet (Jacobsen, 2002). Jacobsen (2002) menar att det finns en risk att respondenten 

känner sig obekväm om vi går över gränsen och sluter sig vilket leder till att respondenten blir 

en sämre informationskälla vilket vi vill undvika.   

Denscombe (2000) menar att en öppen intervju kan ha olika grader av strukturering. Jacobsen 

(2002) illustrerar detta i en figur:   

 

 

Figur 7.1 Grader av strukturering av en intervju (Jacobsen, 2002, s.163).  
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Enligt Denscombe (1998) finns det tre olika typer av strukturering i en intervju, strukturerad, 

semistrukturerad och ostrukturerad. En strukturerad intervju innebär att intervjuaren har 

mycket kontroll över frågorna och svarens utformning (Denscombe, 1998). Denscombe 

(1998) menar att en ostrukturerad intervju har en hög grad av öppenhet och låter 

intervjupersonen svara fritt vilket gör att vi styr intervjun så lite som möjligt. 

Semistrukturerade och ostrukturerade ger till skillnad från strukturerade intervjuer 

respondenten möjligheten att utforma sina egna svar. Vi har ett bestämt ämne och redan 

format frågorna som vi vill ha svar på i förväg vilket kallas för semistrukturerad intervju 

(Denscombe,1998).  

Den semistrukturerade intervjun ger oss flexibilitet så vi kan ändra ämnenas ordningsföljd för 

att ge respondenten möjlighet att tala fritt och utförligt (Denscombe, 1998). Då vårt syfte är 

att se till vad som motiverar personal inom dagligvaruhandeln att avancera genom att se till 

områdena behov, mål samt inre och yttre motivation vill vi kunna lyfta fram och ställa 

ytterligare frågor om det ämne som vi anser relevant för respektive respondent. Eftersom vårt 

ämne handlar om motivation vilket är ett komplext fenomen lämpar sig den semistrukturerade 

intervjun bäst då det tillåter respondenten att uttrycka sig på ett tydligare sätt (Denscombe, 

1998). 

Innan genomförandet av intervjun talade vi om får respondenterna vårt syfte utan att gå in på 

några detaljer om frågorna. Detta gjorde vi för att vi ville ha spontana och inga förutbestämda 

svar då vi anser de vara mer trovärdiga. Eftersom vi har relativt många frågor var det viktigt 

för oss att låta respondenten vara förberedd på hur lång tid intervjun skulle ta (Denscombe, 

1998) vilket vi beräknade till 40-50 minuter. Denscombe (1998) menar att respondenter 

känner sig mer tillfreds om de vet längden på intervjun. Intervjuerna ägde rum på 

lunchrummet i butiken då det var den enda lediga avskilda plats. Denscombe (1998) menar att 

det är viktigt att genomföra intervjun i tyst och avskild miljö för att skapa en bekväm 

interaktion. Vi valde att sätta oss mittemot respondenterna vid ett bord där vi kunde hålla 

ögonkontakt utan att göra respondenterna obekväma. Genom att utföra intervjuerna på 

respondenternas arbetsplats minskade vi kontexteffekten vilket ökar reliabiliteten för studien. 

Detta eftersom intervjun utförs på en plats där respondenterna känner sig bekväma För att 

behålla ögonkontakten och samtidigt kunna anteckna valde vi att genomföra varannan 

intervju, dvs. ena ställer frågor och håller ögonkontakt medan den andra antecknar på datorn. 

Detta gjorde vi får att intervjun ska leda till ett givande samtal men även för att stärka 

varandras tankar om någon av oss skulle glömma vad som sagts. Detta gjorde vi även för att 

vi båda ville vara delaktiga i studiens alla delar. Inför intervjuerna gick vi runt på företaget 

och hälsade på alla för att göra de mer bekväma. Innan intervjun påbörjades valde vi att 

berätta vilka vi var, ändamålet med undersökningen samt om det fanns något respondenten 

undrade över. Detta gjorde vi som uppvärmning inför kommande frågor. Vi informerade 

respondenterna att de fick vara anonyma om de ville eftersom vissa uppgiftslämnare inte vill 

att deras synpunkter ska bli allmänt kända (Jacobsen, 2002) . För att minska intervjuareffekten 

och öka tillförlitligheten så valde vi att klä oss konventionellt samt presentera oss på ett artigt 

sätt (Denscombe, 1998). Vi försökte även att vara försiktiga med att kommentera 

respondenternas svar (Denscombe, 1998). Detta för att gömma våra identiteter bakom en 

fasad för att inte påverka respondenternas svar (Denscombe, 1998). Vi valde att fråga 

respondenterna om vi fick spela in intervju då respondenter ibland kan vägra att ställa upp på 

bandinspelningar (Denscombe, 1998). Ljudinspelningarna ger oss möjlighet att gå tillbaka 

och lyssna på vad som sagt under intervjun för att få fram det exakta svaret. Nackdelen med 

ljudinspelning är att det kan lura oss att slappna av och inte anteckna (Jacobsen, 2002). Vi 

hade i åtanke att tekniska fel kan uppstå därför valde vi att spela in intervjun på två enheter 
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samt att anteckna under hela intervjun. Genom att spela in intervjuerna ökar reliabiliteten i 

studien eftersom vi inte enbart behövde förlita oss på vårt minne och anteckningar. Om vi 

endast förlitat oss på vårt minne och anteckningar så hade viktig informationen kunnat gå 

förlorad.   

 

3.6 Operationalisering 
 

Jacobsen (2002) menar att en frågeställning kan tolkas olika av diverse individer och då vår 

problemställning handlar om motivation riskerar vi att få en mängd svar som inte är 

jämförbara (Jacobsen, 2002).  

 

Eftersom motivation är att abstrakt begrepp valde vi att operationalisera för att göra det 

mätbart (Jacobsen, 2002). Jacobsen (2002) menar att begreppen i den teoretiska 

referensramen ofta är vag därför kan det vara bra att dessa konkretiseras. Vi har valt att bryta 

ner våra teoretiska begrepp vilka syftar till att mäta begreppet motivation. För att kunna mäta 

dessa begrepp indirekt så kom vi fram till konkreta indikationer (Jacobsen, 2002). Vi delade 

in våra teoretiska begrepp till huvudkomponenter för att nå en högre nivå av konkretisering 

(Jacobsen, 2002). Enligt Jacobsen (2002) kan komponenterna brytas ner ytterligare tills vi nått 

en tillräcklig konkret nivå vilket vi ansåg vi nått. Konsekvensen av att bryta ner de teoretiska 

begreppen är att vi kan få för många eller för få komponenter. 

 

Eftersom motivation är ett begrepp som kan uppfattas på en rad olika sätt beroende på vilka 

preferenser en individ har så har vi valt att ställa de generella frågorna 1-4 om motivation. 

Detta gjorde vi för att få en bild av vad motivation betyder för respektive respondent samt vad 

som allmänt motiverar de på jobbet men även för att inte börja med alltför komplicerade 

frågor vilket kan leda till att konversationen låser sig . Nedan vill vi redogöra för tanken 

bakom resterande frågor som ställs i intervjun.  

 

Frågorna 5 och 6 handlar om prestation och syftar till att se vilken grad av prestationsbehov 

respondenterna har (Mcclelland, 1988) samt se huruvida prestation påverkar deras yttre 

motivation (Deci & Ryan, 2000a). 

 

Under begreppet belöning och straff hittar vi frågorna 7-11 vars syfte är att se vilken inverkan 

belöning och straff har på den inre- och yttre motivationen (Deci & Ryan, 2000a).  

 

Genom att ställa frågorna 12- 15 som handlar om utmaning vill få reda på om individen drivs 

av inre eller yttre motivationsfaktorer (Deci & Ryan, 2000a). Vidare vill vi se vilken 

prestationsnivå respondenten har (Mcclelland, 1988).  

 

Frågorna 16 och 17 ställs då vi vill se om respondenten är intresserad av mer ansvar. Individer 

med högt prestationsbehov söker sig till ansvarsfulla situationer (Mcclelland, 1988). 

 

Under mål har vi frågorna 18-21 vars syfte är att se huruvida mål påverkar respondentens 

motivation (Locke, 1996) och prestation (Mcclelland, 1988). 

 

Under begreppen status och makt har vi frågorna 22-27 där syftet är att se i vilken grad 

motivationen påverkas av maktbehovet (Mcclelland, 1988).  
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Frågorna 28-31 om gemenskap och relationer ställs då vi vill se i vilken grad 

samhörighetsbehovet har någon koppling till respondenternas motivation (Mcclelland, 1988).  

 

Genom att ställa frågorna 32 och 33 vill vi få en bild av respondenternas självsäkerhet då det 

påverkar respondentens målsättning (Laham, 2007) samt är ett kännetecken för maktbehovet 

(Mcclelland, 1988).  

 

Under begreppet feedback hittar vi frågorna 34-38 vilka syftar till att få reda på hur 

respondenternas motivation påverkas av feedback. Feedback främjar den yttre motivationen 

(Deci & Ryan, 2000a) samt påverkar feedback respondentens målsättning (Locke, 1996). 

Individer med ett samhörighetsbehov vill undvika kritik (Mcclelland, 1988).  

 

Frågorna 39 och 40 ställer vi för att se om respondenten får använda sig av sina färdigheter i 

arbetet vilket påverkar den inre motivationen (Deci & Ryan, 2000a).  

 

Genom att ställa frågorna 41 och 42 om engagemang vill vi se hur den påverkar deras inre 

motivation (Deci & Ryan, 2000a).  

 

Under begreppet självbestämmande hittar vi frågorna 43 och 44 vilket syftar till att få en bild 

av respondentens grad av självstyre i arbetet vilket påverkar den inre - och yttre motivationen 

(Deci & Ryan, 2000a).   

 

Frågorna 45 och 46 ställs eftersom vi vill se hur respondenternas utveckling samt möjlighet 

till utveckling påverkar deras målsättning (Locke & Latham, 2006) och yttre motivation (Deci 

& Ryan, 2000a).  

 

Våra bakgrundsfrågor väljer vi att inte lägga i operationaliseringsschemat eftersom de endast 

syftar till att ge oss nödvändig bakgrundsinformation om respondenterna. 

 

 

3.7 Analysmetod 
 
Brinkmann och Kvale (2009) menar att insamlad data skall bearbetas. Vi har valt att bearbeta 

insamlad data genom meningskodning samt meningskoncentrering vilket är två metoder som 

Brinkmann och Kvale (2009) menar kan användas vid bearbetning av insamlad data. 

Meningskodning tar sig uttryck i kategorisering vilken används eftersom vi vill reducera 

meningen i långa intervjuuttalanden till några få enkla kategorier (Brinkmann & Kvale, 

2009). Efter att ha utfört intervjuerna fick vi en stor mängd information som vi behövde korta 

ner men samtidigt behålla huvudinnebörden och därför lämpade sig meningskoncentrering 

bäst (Brinkmann & Kvale, 2009). Enligt Brinkmann och Kvale (2009) innebär 

meningskoncentrering att slå samman intervjupersonernas yttrande till kortare formuleringar.  

Genom att använda meningskoncentrering kunde vi lyfta fram det väsentliga för 

undersökningen. Eftersom vi hade stor mängd data att analysera och flera ljudinspelningar 

sammanställde vi respektive respondents svar till en löpande text. Vidare lyssnade vi på 

ljudinspelningar för att kontrollera och fylla i där vi missat att anteckna vilket ökar 

trovärdigheten på empirin. Efter detta bearbetades texten ytterligare till en färdig empiri. När 

vi sammanställde hade vi i åtanke att korta ner svaren utan att innebörden skulle försvinna. 

Detta gjorde vi för att få ut data till empiri som är relevant för studien. Empirikapitlet delades 

in i samma struktur som den teoretiska referensramen för att göra det lättare för läsaren att se 
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likheter och skillnader. Vi skrev även ner citat för att tydliggöra empirin för läsaren och 

belysa viktiga delar.  

 

Vi är medvetna om att det finns risk att innebörden av ett uttalande kan förloras eller 

förändras när vi använder oss utav meningskodning eftersom vi kan placera svaret under fel 

kategori (Denscombe, 2000). Vi anser trots kritiken att det var nödvändigt att korta ner svaren 

eftersom insamlad data var omfattande. Brinkmann och Kvale (2009) menar att kategorisering 

kan göras på förhand innan analysen vilket vi hade gjort genom att bryta ner våra teoretiska 

huvudbegrepp till komponenter. Detta medför att intervjuerna blir mer överskådliga för 

läsaren samt så underlättar det vid jämförelse(Brinkmann & Kvale, 2009).  

 

 3.8 Validitet och reliabilitet 
 

I detta avsnitt kommer undersökningens validitet och reliabilitet att redogöras. Under validitet 

kommer intern giltighet som är resultatens giltighet samt extern giltighet vilket handlar om 

undersökningens generaliserbarhet att diskuteras (Jacobsen, 2002). Under reliabilitet kommer 

undersökningens tillförlitlighet att redogöras (Jacobsen, 2002). 

 
3.8.1 Validitet 
 
Brinkmann och Kvale (2009) menar att när det talas om validitet inom samhällsvetenskapen 

så syftas det på giltigheten som är riktigheten och styrkan i ett yttrande. Brinkmann och Kvale 

(2009) hävdar att validitet handlar om undersökningen mäter det den påstår sig mäta.  

 Jacobsen (2002) menar att validiteten delas in i intern- och extern giltighet. Intern giltighet 

innebär att vi mäter det vi tror vi mäter och det vi mätt är relevant. Eftersom vi utgått från 

relevanta motivationsteorier som använts i tidigare forskning inom motivation höjs validiteten 

och vi kommer närmare sanningen (Jacobsen, 2002). Vi har även tagit hänsyn till den kritik 

som riktats mot teorierna för att försöka ha ett neutralt förhållningssätt vid intervju och analys. 

Vi är medvetna om att en del av den teoretiska referensramen är äldre men teorierna används i 

många moderna forskningsrapporter. Jacobsen (2002) menar att ju fler personer som håller 

med om ett påstående desto större sannolikhet för att den är riktigt vilket ökar validiteten i 

våra valda teorier. Vi har ökat validiteten i våra valda teorier genom att söka upp flera 

vetenskapliga artiklar som styrker påståendena i den teoretiska referensramen. Vi har även 

sökt upp vetenskapliga artiklar för att se var forskningsfronten står idag.  Eftersom vi har 

spelat in alla intervjuer kan vi gå tillbaka och kontrollera empirin och detta anser vi höja den 

interna giltigheten. Enligt Jacobsen (2002) så handlar extern giltighet om i vilken utsträckning 

ett utfall kan generaliseras. En del forskare kallar det för överförbarhet vilket menas i vilken 

grad det går att överföra resultat från ett sammanhang till ett annat. Förutsättning för detta är 

att resultat skall vara representativt för sammanhanget (Jacobsen, 2002).  

 

Vår undersökning är en fallstudie av kvalitativ karaktär. Vi är medvetna om att det finns 

svårigheter med att generalisera en fallstudie. Denscombe (2000) menar att det kan vara upp 

till läsaren att avgör i vilken grad fallstudien är generaliserbar. Denscombe (2000) menar att 

även om en fallstudie i vissa avseende är unik så faller den under en bredare kategori vilket i 

vårt fall är dagligvaruhandeln. Alla som arbetar inom dagligvaruhandeln har krav på att ha ett 

kundinriktat bemötande (Grönroos, 2002) vilket även stämmer in på vårt valda företag. Detta 

visar på en typisk faktor inom dagligvaruhandeln vilket enligt Denscombe (2000) ger 

möjlighet att generalisera resultaten från en fallstudie till andra exempel inom kategorin. 

Ytterligare exempel som utmärker dagligvaruhandeln är att köpen görs ofta (NE, 2012-05-15) 
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vilket leder till en hög omsättning av varor. Detta ställer ett högt krav på ansvar hos de 

anställda inom dagligvaruhandeln. Även Normann (1992) menar att personal inom 

servicebranschen ofta har intensiva arbeten.  

3.8.2 Reliabilitet 
  

Enligt Jacobsen (2002) så måste en undersökning vara tillförlitlig och trovärdig utan några 

uppenbara mätfel, den ska gå att lita på. Med detta menas att om vi gör undersökningen 

ytterligare en gång med samma mätinstrument så bör vi få samma resultat, undersökningen 

har då hög tillförlitlighet (Jacobsen, 2002). Informationen vi fått om Coop Konsum kommer 

från Coop Butiker & Stormarknader AB:s hemsida samt butikschefen på Coop Konsum 

Rönninge vilka inte är oberoende källor. Vi är medvetna om att detta påverkar reliabiliteten 

och därför har vi försökt hitta andra källor som stödjer vår information för att höja 

reliabiliteten (Jacobsen, 2002). 

 

Det blir svårt att förlita oss enbart till vårt minne då det anses vara ett ganska opålitligt 

forskningsinstrument (Denscombe, 2000). Vi använder oss utöver anteckningar av en 

bandspelare vid intervjuerna för att kunna gå tillbaka och granska innehållet vilket ökar 

reliabiliteten (Denscombe, 2000). Jacobsen (2002) menar att det är problematiskt att kunna ha 

ögonkontakt samtidigt som vi antecknar vilket är ett krav för att vi ska kunna föra ett bra 

samtal. Enligt Jacobsen (2002) kan bandspelaren lura oss att slappna vid intervjun då vi lätt 

kan tänka att detta har vi på band. Vi har därför valt att endast en av oss antecknar medan den 

andra ställer frågor och behåller ögonkontakt.  

 

Denscombe (2000) menar att det finns risk att respondenten ger oss svar som han eller hon 

tror är svaret vi förväntar oss vilket minskar svarens tillförlitlighet. För att reducera denna 

effekt valde vi att presentera oss själva på ett artigt och tillmötesgående sätt (Denscombe 

2000). Vi har även försökt vara neutrala och försiktiga till de uttalandena som görs under 

intervjun för att inte påverka respondentens kommande svar (Denscombe, 2000).  

Denscombe (2000) menar att det är viktigt ge en försäkran om anonymitet till respondenten. 

Vi informerade respondenterna att de får vara anonyma om de så vill men ingen av 

respondenterna tyckte att det var något problem att få sitt namn publicerat. Detta anser vi öka 

reliabiliteten för vår studie eftersom det ger möjlighet att kolla upp respondenterna. Vi är 

medvetna om nackdelen med att publicera deras namn då de kan ha incitament att ljuga.  

 

3.10 Metodkritik  
 

Jacobsen (2002) menar att det finns kritik mot den deduktiva ansatsen som används i denna 

studie. Vi utgår efter givna teorier och med förutfattade meningar vilket leder till att vi kan 

förbise relevant information. Det kan även leda till att vi enbart letar efter den information 

som stödjer tidigare forskning. Om den induktiva ansatsen används istället så genomförs 

undersökningen utan några förutfattade meningar och förväntningar vilket leder till att vi får 

in data som återger verkligheten korrekt gällande det givna sammanhanget (Jacobsen, 2002). 

Anledningar till att den deduktiva ansatsen valdes är att vi anser att vi bör ha förkunskaper 

inom ämnet då det finns mycket forskning inom motivation. Vi försöker hålla oss neutrala och 

inte ta någon kritisk ställning till frågan dock menar Jacobsen (2002) att undersökare alltid 

kommer att företa en avgränsning av informationen oavsett medvetet eller omedvetet.  
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Enligt Denscombe (2000) finns det nackdelar med den kvalitativa metoden. En nackdel är att 

vi utgår från få respondenter vilket leder till att vi får generaliseringsproblem vilket vi inte 

hade fått om vi valt den kvantitativa metoden dock lämpar sig denna typ av metod eftersom vi 

vill gå på djupet hos respondenterna (Denscombe, 2000).   

Vidare menar Denscombe (2000) att det finns en risk att innebörden förändras vid 

kategorisering genom att data tas bort från sin placering och då ändras betydelsen av 

respondentens svar. Eftersom vi aldrig intervjuat någon tidigare är vi orutinerade när det 

kommer till konsten att intervjua vilket Jacobsen (2002) påpekar då han menar att intervjun 

handlar om en tillitsrelation mellan respondent och intervjuare.  

 

Nackdelen med att få närhet till respondenten är att vi kan förlora förmågan att kritiskt 

reflektera över svaren vi får (Jacobsen, 2002). Eftersom vi endast träffar respondenten i högst 

en timme så anser vi att det inte kommer att påverka vårt kritiska förhållningssätt.  
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4 Bakgrund 
 

I detta kapitel kommer koncern och företag att presenteras i sin helhet följt av en presentation 

av respondenterna.  

 

4. 1 Presentation av koncern och fallföretag 
 

Enligt Coop (2012-05-07) så är Coop Butiker & Stormarknader AB ett företag inom 

kooperativa förbundet som driver dagligvaruhandel och är idag näst störst inom 

dagligvaruhandeln med en marknadsandel på 22 procent. Coop Butiker & Stormarknader AB 

består utav 760 butiker fördelade på deras olika butiksprofiler. Dessa utgörs av: Coop Forum, 

Coop Konsum, Coop nära, Coop Extra och utöver dessa ingår butiken daglivs samt nätbutiken 

matbutiken.se (Coop, 2012-05-07). Det som skiljer butiksprofilerna åt är butiksyta, 

sortimentsbredd och sortimentsdjup. Cirka 130 av butikerna inom Coop Konsum och Coop 

nära drivs av franchisetagare. Det finns inga skillnader i uttryck eller sortiment mellan en 

franchisedriven butik och en vanlig butik. En franchisetagare tar en större ekonomisk risk och 

fullt ansvar för butiken med en större möjlighet att tjäna mer pengar. Stödet från Coop Butiker 

& Stormarknader AB ger franchisetagarna större möjligheter att lyckas. Coop Konsum är den 

största av butiksprofilerna men samtidigt den mesta konkurrensutsatta då den ligger inom 

supermarketsegmentet. Butiksprofilen är därmed loket för Coop Butiker & Stormarknader 

AB(Coop, 2012-05-07).  

 

I denna studie kommer Coop Konsum Rönninge att undersökas vilken är en av 385 

konsumbutiker i Sverige (Coop, 2012-05-07). Butiken ägs av Coop Butiker & Stormarknader 

AB och har i dagsläget ca 20 anställda vilket kan variera beroende på tiden på året (Ulrika, 

personlig kommunikation, 24 april, 2012). Coop Konsum Rönninge har en butikschef och en 

biträdande butikschef. Vidare utgörs organisationen av 5 personer som var och en har ett 

ansvarsområde samt 10 personer som sitter i kassan (Ulrika, personlig kommunikation, 24 

april, 2012). Enligt Coop (2012-05-07)  så uppmuntras medarbetarna på Coop Butiker & 

Stormarknader AB till kreativitet och eget ansvarstagande. För individer som är motiverade 

finns det goda möjligheter att utvecklas genom interna och externa utvecklings- och 

utbildningsprogram, för både ledare och medarbetare (Coop, 2012-05-07). Enligt 

butikschefen på Coop Konsum Rönninge så krävs det att medarbetaren är motiverade för att 

avancera då det ställs högre krav på de högre positionerna. Det finns möjligheter för varje 

medarbetare att avancera uppåt i sin karriär. Detta inkluderar även säljledaren och 

butikschefen eftersom Coop är en stor organisation där det finns möjlighet att få en större 

butik eller kontorsjobb som t.ex. områdeschef kassan (Ulrika, personlig kommunikation, 24 

april, 2012). Enligt Coop (2012-05-07). En avdelningsansvarig på Coop Konsum i Rönninge 

ansvarar för en avdelning exempelvis för frukt & grönt eller charken. Dessa personer har 

ingen formell makt dock kan de få bestämma småförändringar i samråd med 

försäljningschefen för respektive avdelning kassan (Ulrika, personlig kommunikation, 24 

april, 2012). Enligt Coop (2012-05-07). 

 
4.2 Presentation av respondenter 
 

Ulrika Pettersson, 37 år, arbetar som butikschef.  Hon har sexton års erfarenhet inom 

detaljhandel och har tidigare jobbat som jouransvarig i samma butik men har även arbetat på 

alla avdelningar i butiken. Utöver sin treåriga social gymnasieutbildning har hon gått intern 

utbildningar inom Coop med inriktning på ekonomi och ledarskap.  
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Susanne Lindgren, 43 år, arbetar som avdelningsansvarig där hon ansvarar för chark, kött och 

ost. Susanne har en grundskoleutbildning.  Hon har arbetat inom Coop i femton år varav 

tretton på Coop Rönninge. Susanne började med en provanställning som kassörska och 

avancerade senare till jouransvarig innan hon fick sin nuvarande befattning. Susanne är även 

fackombud och har varit det i två år. Hon arbetar med frågor angående lön, semester och 

arbetstider.  

 

Fredrik Börjesson, 32 år, arbetar som säljledare/biträdande butikschef och har högsta ansvar 

för butiken när Ulrika inte är närvarande. Fredrik har en treårig gymnasial utbildning inom 

ekonomi. Han har arbetat inom Coop i tretton år och fyra år på Coop Rönninge. Fredrik har 

även hunnit vara butikschef under drygt två år tidigare i sin karriär.  

 

Majsan Pettersson, 50år, arbetar som jouransvariga sedan sju år tillbaka. Hon har varit 

anställd inom Coop i tjugotvå år varav femton år på Coop Rönninge. Majsan har en 

grundskoleutbildning. Majsan ansvarar för butiken när chefen gått hem vilket oftast innebär 

att stänga på kvällarna och ansvarar för att pengarna låses in på kvällarna.  

 

Erik Mattsson, 26 år, arbetar som frukt och grönt ansvarig. Erik har arbetat på Coop Rönninge 

i två månader och har tidigare arbetat sex år inom ICA. Han har en treårig gymnasial 

utbildning samt studerat ekonomi i ett år på högskola.  

 

Maria Peters, 45 år, är ansvarig för kvällsskiftet. Maria har arbetat på Coop Rönninge i åtta år 

och har tidigare erfarenheter som jourchef på en annan Coop. Hon arbetar halvtid på Coop 

Rönninge och halvtid som personlig assistent. Maria började sommarjobba som sjuttonåring. 

Utöver sin gymnasieutbildning har hon studerat internationell ekonomi, språk och 

marknadsförning.  
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5 Empiri 
 

I detta kapitel kommer empirin att presenteras vilket har utgångspunkt i intervjuerna som har 

gjorts med anställda på Coop. Vidare kommer insamlad data att presenteras med 

utgångspunkt från begreppen i teorin vilka är behov, mål samt inre och yttre motivation. 

Empirin kommer ligga till grund för kommande analys och slutsats.  

 

 

5.1 Motivation 
 

I början av intervjuerna frågas respondenterna om deras syn på motivation samt vad som 

upprätthåller motivationen.  
 

Respondenterna har olika syn på vad motivation betyder för dem. Ulrika associerar 

motivation med glädje och menar att motivation gör henne glad. Susanne, Fredrik och Maria 

menar att motivation är det som driver en. Majsan menar att motivation för henne är hennes 

arbetskamrater. Erik associerar motivation med behov och menar att människor motiveras av 

olika saker.   

 

”Vi är som en stor familj” (Susanne, personlig kommunikation, 24 april, 2012) 

 

När vi ställer frågan om vad som motiverar att gå till jobbet så svarar fyra av sex respondenter 

att det bland annat är arbetskamraterna. Ulrika tycker det är kul att gå till jobbet och träffa 

personalen, att motivera personalen är kul och motiverande tillägger hon. Ulrika menar att 

hon även motiveras mycket av resultatet.  Susanne berättar att hon glädjes av att komma till 

jobbet då hon känner att alla är som en familj, alla stöttar varandra. Arbetskamrater, 

stämningen och att man lär sig något nytt är motiverande förklarar Majsan. Utöver 

arbetskamraterna är det pengar som motiverar Maria berättar Maria. Erik gillar att uttrycka sin 

kreativitet och jobba med kroppen vilket ger honom motivation att gå till jobbet. Fredrik drivs 

av att det är rullning hela tiden och att han aldrig blir klar. 

 

”Mina arbetskamrater är viktiga” (Majsan, personlig kommunikation, 25 april, 2012) 

 

Hälften av respondenterna berättar att arbetskamraterna är en viktig faktor för att behålla sin 

motivation. För att behålla sin motivation sprider Ulrika motivationen vidare för att få 

personalen att må bra och vara glada berättar hon. Susanne, Majsan och Maria menar däremot 

att det är kollegerna. Maria berättar att även kunderna hjälper henne att behålla sin 

motivation. Fredrik säger att han finner inspiration i andra butiker vilket håller hans 

motivation uppe medan Erik behåller motivation genom variation och omväxling i arbetet. 

 

5.2 Inre motivation 
 

”Utmaningar är spännande. Det fungerar som en morot” (Ulrika, personlig kommunikation, 

24 april, 2012) 

 

Ulrika berättar att hon drivs av utmaningar och att det är som en morot. Arbetet måste vara 

roligt och glädjen ska finnas för att hålla motivationen uppe hävdar hon. Susanne menar att 

hon tar sig an utmanande arbetsuppgifter som hon vet att hon kan klara av. Arbetsuppgifter 

som är för svåra vill hon inte utföra berättar hon. Fredrik berättar att han föredrar roligare jobb 
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istället för högre lön. Han har blivit erbjuden ett jobb med högre lön men har tackat nej då han 

inte vill jobba ihjäl sig förklarar han. Fredrik tar även upp att han reagerar väldigt positivt på 

utmaningar och skulle gärna se att det fanns någon del i butiken som gick lite sämre som han 

kunde ta sig an.  

 

”Det är faktiskt jättespännande, speciellt när jag får problem som jag måste lösa” (Erik, 

personlig kommunikation, 25 april, 2012) 

 

 Majsan menar att utmaningar är mer motiverande än lön eftersom hon gillar att lära sig nya 

saker. Majsan förklarar att hon inte ser sig själv som en tävlingsinriktad person och att hon 

inte upplever utmanande arbetsuppgifter som spännande förrän hon vet att hon klarar av det. 

Erik anser att utmaningar är kul eftersom han får problem att lösa. Han ser inte sig själv som 

en tävlingsinriktad person förklarar Erik.  Erik anser även att hans arbete är spännande då det 

inte händer samma sak varje dag, annars blir det lätt att man slår på autopilot och bara kör på. 

Maria menar att hon vill ha både roliga arbetsuppgifter och en högre lön, det är svårt att välja 

förklarar hon. Vidare berättar Maria att hon inte ser sig själv som någon tävlingsmänniska 

men om chefen sätter henne för att lösa en uppgift så gör hon det men helst själv.  

 

”Tiden springer iväg, synd att dygnet inte har några extra timmar” (Ulrika, personlig 

kommunikation, 24 april, 2012) 

 

Ulrika berättar att hon ofta tappar bort tiden när hon arbetar. Det går alldeles för fort, dygnet 

borde vara lite längre förklarar hon. Hon nämner också att hon får flytta över lite grejer till 

morgondagens arbete men ibland måste man stanna kvar och göra vissa saker. Vidare påpekar 

Ulrika att hennes motivation ökar när hon får utmaningar från Coop centralt. Susanne 

förklarar att hon lätt tappar bort tiden när hon arbetar. Hon anser att hon knappt hinner komma 

till jobbet innan hon ska hem igen. Vidare förklarar Susanne att hon blir engagerad av interna 

säljtävlingar mellan Coop-butiker. Fredrik berättar att hans arbetsdag går jättefort, det är 

ingen dag som inte går fort. Vidare påpekar han att det krävs nya utmaningar för att bli 

engagerad i arbetet. Det krävs nya utmaningar för att bli entusiastisk över arbetet hävdar 

Fredrik. Fredrik nämner även att när det är kampanj med mediastöd blir man pushad och 

känner att det är en bra grej vilket leder det till att han blir mer engagerad i sitt arbete. Majsan 

berättar att hon oftast håller koll på tiden men kan tappa bort den emellanåt. Erik förklarar att 

han känner sig engagerad i sitt arbete. Han nämner också att allt går som en dans när det är 

kul på jobbet. Maria menar att hon inte brukar tappa bort tiden när hon jobbar men att det är 

lättare att jobba när motivationen är hög, tiden springer iväg emellanåt.  

 

 

 
5.3 Yttre motivation  
 

”Belöning är när någon säger att jag gör ett bra jobb, det är mer bekräftelsen som jag vill åt 

(Fredrik, personlig kommunikation, 24 april, 2012) 

 

Susanne och Ulrika uttrycker att lönen inte påverkar deras arbetsmotivation särskilt mycket 

utan de ser det som ett nöje att gå till jobbet. Susanne och Maria säger även att det inte skulle 

vara fel med högre lön och att de skulle känna sig mer uppskattade och arbeta bättre om en 

ekonomisk belöning utfaller. Maria tillägger att pengar fungerar som en morot. Fredrik liksom 

Maria menar att lönen är en morot men om det hade varit lönen som motiverat honom hade 
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han valt ett annat yrke. Ekonomisk belöning ser Fredrik som en bekräftelse på att han utfört 

ett bra jobb. Det är bekräftelsen i sig och inte pengarna som motiverar förklarar han. Majsan 

menar att lönen är viktig då hon jobbar mycket kväll. Lönen ska kompensera för det utförda 

arbetet förklarar Majsan. Erik däremot menar att lönen påverkar honom lite eftersom 

löneskillnaderna inte är så stora i Sverige. Vidare berättar han att ekonomisk belöning inte 

skulle påverka honom om den inte vore riktigt hög.  

 

Ulrika berättar att hennes områdeschef kan gå in och säga till när något är fel eftersom Coop 

centralt har ganska stort inflytande och makt. Susanne berättar att om hon gör ett misstag så 

löser de problemet annars får man gå där och skämmas. Fredrik menar att om ett misstag visar 

att han inte klarar av ansvaret kan det leda till att chefen förlorar förtroendet för honom. 

Majsan berättar att ofta blir det en utskällning om misstag har gjorts. Erik menar att misstag 

på hans avdelning ger sällan mer än endags konsekvenser. Erik förklarar att om han skulle 

missa att beställa en pall tomater så påverkar det endast morgondagen. Maria berättar att om 

hon gör ett misstag så blir det en tillrättavisning, det beror på vad man har gjort förklarar 

Maria.  

 

”Jag tycker inte att det är värt det” (Susanne, personlig kommunikation, 24 april, 2012) 

 

Ulrika förklarar att om du visar viljan att du vill komma vidare så finns det möjlighet och 

åldern spelar ingen roll. Coop ger motiverade medarbetare hjälp i form av utbildningar hävdar 

Ulrika. Susanne berättar att det är viktigt att visa framfötterna för att ta sig vidare. Du måste ta 

egna initiativ och visa att du vill och då hjälper butikschefen även till säger Susanne. Hon 

förklarar att hon inte vill bli befordrad och att hon redan tackat nej till kurser för att bli 

butikschef eftersom hon inte tycker det är värt det. Hon poängterar att hon trivs med sina 

arbetskamrater. Fredrik förklarar att han inte vet hur han kan utvecklas. Han nämner att om 

han vet att han skulle blir befordrad så skulle han lägga i en överväxel och bita ihop lite 

hårdare de segare dagarna. Majsan menar att det finns möjligheter att utvecklas inom Coop 

om man vill. Hon förklarar att hon utvecklas hela tiden. Majsan berättar att hon inte skulle 

påverkas om en befordran skulle utfalla då löneökning inte är så stor. Erik menar att han 

skulle försöka lära sig så mycket som möjlighet om det han skulle bli befordrad till. Maria 

förklarar att det erbjuds kurser om man vill utvecklas. Maria berättar att en del gamla kolleger 

till henne har blivit butikschefer men att hon inte har något direkt karriärsug eftersom hon har 

två jobb. Hon påpekar dock att med rätt lön kan hon överväga beslutet.  

 

5.4 Behov 
 

5.4.1 Prestationsbehovet 
 
Susanne och Majsan uttrycker att de redan presterar bra på arbetet och kom inte på något som 

kan få de att prestera mer. Fredrik däremot nämner att både ansvar och pengar skulle kunna få 

honom att prestera mer eftersom mer ansvar ger honom mer motivation. Även Ulrika nämner 

att hon motiveras av mer ansvar. Lönen fungerar som en morot för ansvarstagandet menar 

Fredrik. Erik påpekar att delaktighet kan få honom att prestera mer och det är att få vara med 

att påverka i det stora hela som motiverar. Uppskattning, att folk ser det hon gör, menar Maria 

är det som får henne att prestera mer.  

 

Ulrika och Susanne menar att det är skönt med deadlines eftersom man vet när saker blir klart. 

Ulrika förklarar att det är skönt med press då det får henne att prestera bättre. Lagom press ger 
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mest motivation berättar hon. Susanne nämner att deadlines även kan påverka hennes 

motivation negativt då det kan bli stressigt om exempelvis varorna inte kommer i tid. Fredrik 

berättar att han gillar att arbeta efter en tidsplan då han kan se resultat. Det ska vara mätbart 

förklarar Fredrik. Majsan nämner att deadlines inte påverkar henne och att hon inte blir 

stressad av tidpress. Erik menar att han får resultat av deadlines dock kan för mycket tidspress 

bli jobbigt förklarar Erik. Maria berättar att hon arbetar snabbare under press då hon har en 

tendens att skjuta upp saker.  

 

”Ansvar i butik är krävande” (Erik, personlig kommunikation, 25 april, 2012) 

 

Ulrika, Fredrik och Maria förklarar att de skulle klara av mer ansvar men att de inte är 

intresserad i nuläget. I framtiden kan Ulrika och Fredrik tänka sig en arbetsroll med ännu mer 

ansvar förklarar de. Fredrik nämner att tiden begränsar honom från att ta mer ansvar. Vidare 

berättar han att skillnaden mellan butikschef och säljledare inte är stor dock innebär rollen 

som butikschef mer oro samt att alltid vara tillgänglig. Maria skiljer sig från övriga 

respondenter då hon förklarar att kompensationen ska väga upp om hon väljer att ta mer 

ansvar i framtiden. Susanne, Erik och Majsan berättar däremot att de inte klarar av mer ansvar 

i dagsläget då de redan har mycket ansvar . Majsan förklarar att hon inte vill ha mer ansvar 

och är inte heller intresserad av att ta på sig en chefsroll. Erik berättar att han inte vill ta på sig 

mer ansvar då han haft det tidigare och förklarar att ansvar i butik är krävande och tar mycket 

mental kraft.  

 

 

5.4.2 Maktbehovet 
 

”Jag kapade ju priserna men det va ju egentigen inte för att visa det utåt, det var ju mer för 

att visa det mot kunderna” (Ulrika, personlig kommunikation, 24 april, 2012) 

 

Ulrika berättar att hon brukar ta sig an uppgifter där hon kan visa sina färdigheter gentemot 

kunderna. Eftersom kunder har tyckt att Coop har varit för dyra har de valt att kapa priserna 

förklarar Ulrika. Denna uppgift tog Ulrika på sig i sin butik för att visa färdigheterna mot 

kunderna i första hand berättar hon. Susanne däremot påpekar att hon inte tar sig an uppgifter 

för att visa sina färdigheter då det är chefen som bestämmer vilka uppgifter som ska utföras. 

Hon menar att hon redan visar sina färdigheter i sin nuvarande befattning. 

 

”Nu söker jag mig till saker som är spännande och som inte syns utåt” (Fredrik, personlig 

kommunikation, 24 april, 2012) 

 

Fredrik nämner att han tidigare hade ett behov av att hävda sig och visa att han var duktig 

genom att ta sig an arbetsuppgifter där han kunde visa sina färdigheter. Nu söker han sig 

istället till saker som är mer spännande för han själv och som inte syns utåt hävdar han.  

 

”Jag tycker inte det är viktigt vad jag gjort på jobbet” (Erik, personlig kommunikation, 25 

april, 2012) 

 

Erik berättar att han gillar att visa upp sina färdigheter vid svåra uppgifter dock berättar han 

inte detta för någon utan håller det får sig själv. Maria berättar att hon inte hinner med att visa 

sina färdigheter på arbetsplatsen då tiden inte räcker till. Vidare förklarar hon att hon skulle 
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bli intresserad av en högre befattning dock inte särskilt intresserad av att bli chef men gärna 

mer ansvar.  

 

När vi frågar respondenterna om de gärna berättar för sina vänner att de gjort ett bra jobb 

svarar fem av dem att de gärna berättar men i varierande utsträckning. 

Susanne förklarar att hon ser det som en tävling mellan sina vänner. Det är inte så viktigt för 

Fredrik att berätta för sina vänner om sitt jobb då han menar att hans yrkesperson är lagd åt 

sidan när han är ledig. Maria menar att hon ibland berättar för sina vänner att hon gjort ett bra 

jobb men det blir oftast att de pratar om negativa saker. Majsan berättar att hon gillar att säga 

hur mycket beröm och nära kundkontakt hon har på Coop. Detta berättar hon gärna på jobbet 

men inte lika mycket hemma eftersom hon vill hålla isär arbete och hem förklarar Majsan. 

Erik förklarar att hans vänner inte är intresserad av vad som händer i butik och därför berättar 

han inte för någon men han skulle gärna vilja.  

 

”Makt låter väldigt negativt” (Susanne, personlig kommunikation, 24 april, 2012) 

 

Alla respondenter förklarar att de inte har några problem att bestämma över andra. 

Ulrika och Fredrik berättar att det känns ganska naturligt att bestämma över andra då de 

känner att dem vet vad de pratar om. Det var mycket svårare för några år sedan då man inte 

hade lika mycket erfarenhet säger Fredrik. Susanne berättar att de inte ser varandra med olika 

befattningar i organisationen utan pratar istället mycket med varandra. Majsan förklarar att 

hon gillar att bestämma över andra men inte i situationer där hon måste tjata, då struntar hon 

hellre i det förklara hon. Maria uttrycker att hon föredrar att delegera och låta alla får vara 

med och bestämma men hon gillar även själv att bestämma emellanåt. 

Erik menar att han inte har några problem att bestämma över andra när det behövs men 

föredrar att alla vet vad de ska göra.   

 
5.4.3 Samhörighetsbehovet 
 

”Man vill ju inte framstå som någon som tror sig vara någon” (Ulrika, personlig 

kommunikation, 24 april, 2012) 

 

Alla respondenter påpekar att det är viktigt hur de uppfattas av kolleger men att även 

kunderna måste ha en bra bild av dem. Ulrika berättar att hon tycker det är viktigt att 

uppfattas på ett bra sätt av både kolleger och kunder. Vidare hävdar hon att kunderna 

uppfattar henne som glad men hur hennes personal uppfattar henne vet hon inte. Hon förklarar 

även att det är viktigt hur hennes kolleger ser på henne. På jobbet säger man till varandra om 

det är något och att det inte finns någon tävling uttrycker Ulrika. Fredrik menar att han inte 

har några problem med att någon är sur på honom eller tycker att han är jobbig men att han 

däremot är mån om att bli uppfattad som schysst och rättvis. Vidare berättar Fredrik att han 

tror sig uppfattas som glad, halvjobbig och energisk. Han nämner även att han föredrar att ta 

konflikten direkt på morgonen och att det kan uppfattas som jobbigt.  

 

”Man vill ju vara omtyckt” (Majsan, personlig kommunikation, 25 april, 2012) 

 

Majsan berättar att det är viktigt hur hon uppfattas av kolleger då hon bryr sig mycket om hur 

hon uppfattas och vill vara omtyckt. Vidare förklarar Majsan att hon tror sig uppfattas som en 

bra arbetskollega. Erik säger att han tycker att det är viktigt hur han uppfattas av kolleger då 

jobbet är en den största sociala mötesplatsen där han befinner sig största delen av dagen. Han 
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menar att det är viktigt att jobbet ser bra ut framför kollegerna. Han berättar att han endast 

varit på Coop Rönninge i två månader och därför har han ingen aning om hur han uppfattas av 

sina kolleger. Maria menar att det är ganska viktigt hur hon uppfattas av sina kolleger då hon 

tycker om bekräftelse och blir glad när hon får höra att hon gjort ett bra jobb. Vidare säger 

hon att hon tror sig uppfattas som trevlig och arbetssam.  

 

Alla respondenter berättar att de trivs i sina nuvarande arbetsroller. Både Susanne och Majsan 

nämner att de är säkra i sina nuvarande arbetsroller och vill inte släppa dessa roller. Susanne 

förklarar att hon har bättre arbetsuppgifter nu än när hon jobbade som jourchef. Ulrika 

förklarar att hennes nuvarande arbetsroll medför nya utmaningar varje dag och att det sker 

nya oförväntade grejer varje dag. Fredrik, Maria och Erik hävdar att de känner sig säkra i sina 

nuvarande arbetsroller.  

 
5.5 Mål 
 

Ulrika berättar att hon först sätter upp målen för sig själv och sen försöker få över målen till 

personalen. Hon tycker att hon behöver bli bättre på att följa upp målen. Vidare nämner 

Ulrika att hon har tydliga mål framför sig men den svåra biten för henne är att förmedla målen 

till personalen. Hon berättar även att hon bollar idéer med Fredrik för att få olika syn på 

saken. Susanne påpekar att hon är delaktig i vissa av organisationens mål och att hon 

rådfrågas av Ulrika angående frågor som rör hennes avdelning. Hon brukar även följa upp 

avdelningarnas mål och försöker hålla sig i framkant säger hon. Vidare uttrycker Susanne att 

det är viktigt att ha organisationens mål i åtanke då hon måste ta eget ansvar på sin avdelning. 

Organisationens mål stämmer ganska bra överrens med hennes individuella mål förklarar 

Susanne. Susanne nämner även att hon som avdelningsansvarig får ta bort produkter ur 

sortimentet som inte säljer bra.  

 

”Nej jag är inte med när dom sätter upp mål och det vill jag inte heller” (Majsan, personlig 

kommunikation, 25 april, 2012) 

 

Fredrik brukar inte sätta upp mål utan det mesta sker spontant menar han. Vidare förklarar 

han att han inte skriver ner sina mål utan han bestämmer sig för att rycka tag i någonting och 

följer sedan upp det. Fredrik berättar även att han inte har någon speciell plan på hur han 

följer upp mål utan det sker mestadels spontant. Fredrik poängterar att han har personliga mål 

som han sätter upp i femårsplaner. Fredrik menar att han är delaktig i vissa av organisationens 

mål och är med och bestämmer tillsammans med Ulrika och hennes chef när de sätter upp 

budgeten. Det är kul och motiverande att få vara med berättar han. Fredrik säger också att det 

är skönt att ha den insikten i organisationens mål då det inte är butikschefen utan han som får 

ta mestadels av den kritiken. Majsan nämner att hon skriver upp sina mål på papper varje dag, 

vad som ska bli gjort och när det ska vara färdigt. Detta gör hon endast med arbetsrelaterade 

mål och inte med personliga mål eftersom hon inte har så många personliga mål förklarar hon. 

Majsan blir besviken om hon inte klarar av målen hon satt upp uttrycker hon. Klarar hon inte 

av uppgiften idag så kör hon på dagen efter berättar hon. Vidare menar Majsan att hon inte är 

med och påverkar företagets mål och hon vill inte vara delaktig i att sätta upp målen förklarar 

hon.  

 

”Att vara delaktig i målen är superviktigt” (Erik, personlig kommunikation, 25 april, 2012) 
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Erik berättar att han försöker ta reda på vad hans ledare efterfrågar och försöker tillfredställa 

det, han sätter målet efter vad ledaren tycker är viktigt förklarar han. Erik menar att resultatet 

som cheferna sätter upp är hans skyldighet att uppnå som anställd. Vidare hävdar Erik att han 

har kalkyleringskunskaper vilket att han använder genom att sammanställa kalkyler för att se 

vad som kan ge bäst resultat. Han tar även upp att hans avdelning frukt och grönt är som en 

butik i butiken. Erik menar att han tar många beslut som handlar om mycket pengar utan att 

behöva fråga chefen. I hans egen avdelning har han mycket kontroll och det känns bra 

förklarar Erik. Enligt Erik är delaktighet i mål oerhört viktigt och är den allra viktigaste 

motivationsorsaken. Maria förklarar att hennes befattning inte har så många mål utan det är 

bara att planera så att man hinner med allt man ska göra. Hon beskriver sig själv som en 

listmänniska, gör listor och bockar av efterhand som hon utfört arbetsuppgifterna. Maria har 

sällan prestationsångest berättar hon. Maria är inte med och utformar organisationens mål och 

är inte heller intresserad av det, hon vill endast bli informerad av vad som sker berättar hon. 

De flesta besluten fattas så högt upp berättar Maria.   

 

”Förr tog jag inte negativ feedback lika bra som jag gör idag. Nu blir det mer som en 

utmaning” (Ulrika, personlig kommunikation, 24 april, 2012) 

 

Ulrika förklarar att hon har utvecklingssamtal med sin chef två gånger om året där hon får 

feedback och får reda på vad hon ska göra. Hon berättar även att chefen är ute på besök en 

gång i månaden och där blir det både negativ och positiv direkt feedback. Negativ feedback 

försöker hon ta till sig då chefen oftast har rätt förklarar hon. Ulrika menar att hon lyssnar på 

chefen eftersom hon har stor erfarenhet. Vidare uttrycker Ulrika att hon blivit bättre på att ta 

negativ feedback då hon nu uppfattar det på ett annat sätt. Det blir mer som en utmaning nu 

säger hon. Susanne menar att Ulrika peppar henne mycket och får mycket feedback. Susanne 

förklarar att hon får kraft och motivation genom positiv feedback. Vid negativ feedback 

ställer hon motfrågor om varför hon fått kritiken påpekar Susanne.  

 

”Hon ger mig spontan feedback som jag behöver” (Fredrik, personlig kommunikation, 24 

april, 2012) 

 

Fredrik berättar att hans chef Ulrika är jättebra på spontan feedback. Han menar att han inte 

behöver mycket mer än det och siffror vilket hon förser honom med. Fredrik nämner att 

feedback är extra motiverande om det handlar om en uppgift han tagit sig an. När man får 

höra från kunder och se det i siffror att det gått bra så får man motivation säger han. Fredrik 

säger att han inte tar negativ feedback på ett bra sätt då han antingen blir tyst och grubblar 

över det eller blir lite sur. Majsan berättar att hennes chef motiverar bra på arbetsplatsen då 

hon pratar och peppar på så att hon blir motiverad. Hon förklarar att hon får mycket feedback 

på både gott och ont av både kolleger och chefer. Majsan känner sig uppskattad vid positiv 

feedback och mår bra av det. Vid negativ feedback däremot är det inte lika positivt men vet 

att hon behöver det förklarar hon.  

 

”Jag blir glad när jag får uppskattning” (Maria, personlig kommunikation, 25 april, 2012) 

 

Erik berättar att han motiveras av att bli uppskattad av chefen men att det måste vara lagom då 

för mycket uppskattning leder till att han gör för lite på jobbet, det ska ges i rätt dos. Han tar 

åt sig av både positiv och negativ feedback. Då negativ feedback är ett svårt ämne gillar han 

att diskutera om vad som är negativt förklarar Erik. Maria menar att Ulrika gör henne glad 

genom att ge uppskattning och beröm. Hon påpekar att det är kul och motiverande att se att 
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Ulrika litar på henne genom att ge henne andra arbetsuppgifter. Maria hävdar att på Coop 

Rönninge försöker de hålla en bra stämning och berömma varandra så ofta det går. När Maria 

får negativ feedback kan hon bli lite sur förklarar hon.   

 
 

6 Analys 
 

I detta kapitel kommer analysen att redogöras genom att behandla teori och empiri. Analysen 

är indelad efter samma struktur som tidigare delar för att göra det lättare att följa.   

 
6.1 Motivation 
 

Susanne, Fredrik och Maria menar att motivation är det som driver en att agera, vilket även 

Kaufmann och Kaufmann (2005) menar. Ulrika associerar motivation med glädje vilket Deci 

och Ryan (2000a) samt Bènabou och Tirole (2003) kopplar till den inre motivationen. För 

Majsan är motivation hennes arbetskamrater, detta är ett tecken för en person med ett starkt 

samhörighetsbehov (Jha, 2010;Mcclelland, 1988; Merrick & Shafi, 2011). Erik associerar 

motivation som en direkt koppling till behov, även Adair (2006), Aram och Piraino (1978), 

Maslow (1987) och Mcclelland (1988) menar att behov ligger till grund för motivation.  

 

Fyra av sex respondenter svarade att det var arbetskamraterna som motiverar de att gå till 

jobbet vilket visar att respondenterna har ett högt behov av samhörighet. Förutom att träffa 

arbetskamraterna motiveras Ulrika av att motivera andra vilket (Jha, 2010;Mcclelland, 1988; 

Merrick & Shafi, 2011) menar är ett tecken för ett starkt maktbehov eftersom hon drivs av att 

påverka andra. Vidare så motiveras Ulrika av resultat vilket Deci och Ryan (2000a) nämner är 

ett tecken för yttre motivation. Att lära sig något nytt är kopplat till den inre motivationen 

(Deci & Ryan, 2000a) och detta motiverar Majsan utöver arbetskamraterna. Pengar är något 

som Maria motiveras av vilket skiljer sig från de andra respondenterna och detta menar Deci 

och Ryan (2000a) är en yttre motivationsfaktor. Till skillnad från nämnda respondenter 

motiveras Erik och Fredrik av andra faktorer att gå till jobbet. Erik gillar att uttrycka sin 

kreativitet och Fredrik motiveras av att han aldrig blir klar eftersom det alltid finns något mer 

att göra. Detta visar på att de har en stark inre motivation (Deci & Ryan, 2000a). Fredrik har 

även ett prestationsbehov (Jha, 2010; Mcclelland, 1988). 

 

Hälften av respondenterna svarade att arbetskamraterna gör så att de håller motivationen uppe 

vilket visar på en hög grad av samhörighet enligt Mcclelland (1988). Maria behåller även sin 

motivation genom kontakten med kunderna vilket också är ett tecken på samhörighet. 

Maktbehovet kännetecknas av att en person motiveras av att påverka andra (Jha, 

2010;Mcclelland, 1988; Merrick & Shafi, 2011) vilket Ulrika gör genom att sprida vidare 

motivationen till sina anställda. Till skillnad från alla föregående respondenter så drivs Erik 

och Fredrik av inre motivation (Deci & Ryan, 2000a). Erik behåller motivationen genom 

variation och omväxling i arbetet medan Fredrik finner sin inspiration i att besöka andra 

butiker.  
 

6.2 Inre motivation 
 



Motivation till avancemang inom dagligvaruhandeln 

 

 

35 
 

Något alla respondenter gillar är utmaningar dock i varierande grad vilket visar på att de drivs 

av inre motivation (Bénabou & Tirole, 2003; Deci & Ryan, 2000a; Hennessey, 2003). Både 

Susanne och Majsan gillar utmaningar så länge de vet att dem klarar av det vilket visar på att 

de drivs av inre motivation i lägre grad än övriga respondenter. Detta visar på att de har ett 

lågt prestationsbehov eftersom de inte gillar svåra arbetsuppgifter (Jha, 2010; Mcclelland, 

1988). Fredrik däremot har ett högt prestationsbehov eftersom han föredrar utmaningar och 

skulle gärna vilja ha större utmaningar samt fler problem att lösa. I teorin står det att personer 

som söker sig till svåra utmaningar och gillar att lösa problem har ett starkt prestationsbehov 

(Jha, 2010; Mcclelland, 1988) vilket stämmer in på Fredrik men även på Ulrika och Erik. 

Ulrika ser utmaningar som en morot medan Erik gillar att lösa problem och ser det som en 

utmaning. Maria skiljer sig från övriga respondenter eftersom hon även drivs av pengar och 

att hon vill ha mindre utmaning vilket visar på ett lägre prestationsbehov (Jha, 2010; 

Mcclelland, 1988) men även att hon drivs av yttre motivationsfaktorer (Deci & Ryan, 2000a; 

Hennessey, 2003). Enligt Mcclelland (1988) har yttre påverkan en positiv effekt på 

motivationen hos individer med ett lågt prestationsbehov.  

 

Fyra av respondenterna tycker att tiden går fort när de är på jobbet medan Majsan och Maria 

oftast håller koll på tiden. Ju längre tid individer tillbringar med en arbetsuppgift desto högre 

inre motivation får dem (Deci & Ryan, 2000a; Hennessey, 2003; Kohn, 1993). Hennessey 

(2003) menar även att tiden går fortare och arbetet blir som en lek. Fredrik, Susanne och 

Ulrika är de enda av respondenterna som lyfter fram utmaningar när vi ställer frågan om 

respondenterna ofta tappar bort tiden. När individer föredrar utmaningar så motiveras de av 

den inre motivationen (Bénabou & Tirole, 2003; Deci & Ryan, 2000a; Hennessey, 2003). Till 

skillnad från Susanne så gillar Fredrik och Ulrika svårare utmaningar vilket visar på att de har 

ett starkare behov av prestation (Jha, 2010; Mcclelland, 1988). Majsan och Maria har en lägre 

inre motivation och ett lägre prestationsbehov eftersom de inte dras till utmaningar samt att de 

oftast håller koll på tiden.  

  

 

6.3 Yttre motivation 
 

Lön och monetära incitament är faktorer som påverkar den yttre motivationen (Deci & Ryan, 

2000a; Hennessey, 2003). Alla respondenter tar upp att lönen är viktig för motivation i arbetet 

dock i varierande grad. En ekonomisk belöning skulle få alla respondenter utom Ulrika att 

prestera bättre vilket visar på att de drivs av yttre motivationsfaktorer. Individer motiveras 

inte endast av morot och piska utan det är mer komplicerat än så (Adair, 2006) vilket märks 

tydligt på Fredrik eftersom han ser den ekonomiska belöningen som en bekräftelse och inte 

bara som pengar. Bekräftelse och uppskattning är en yttre motivationsfaktor (Deci & Ryan, 

2000a; Hennessey, 2003). Även Susanne och Maria känner sig mer uppskattade och arbetar 

bättre om en ekonomisk belöning utfaller. Majsan däremot ser lönen som en viktig 

kompensation för det utförda arbetet eftersom hon arbetar kväll vilket visar på att det finns 

flera olika faktorer som påverkar en individs motivation (Adair, 2006). Susanne, Maria och 

Majsan drivs mer av lön vilket är en yttre motivationsfaktor. Om en person fokuserar mer på 

lönen kommer detta göra att den inre motivationen trycks bort (Bénabou & Tirole, 2003; Deci 

& Ryan, 2000a; Hagger & Chatzisarantis, 2008; Kohn, 1993). Susanne, Maria och Majsan 

prioriterar kompensationen i form av lön vilken tränger undan den inre motivationen vilket 

leder till att de håller mer koll på tiden samt att de föredrar enklare utmaningar. Svårare 

utmaningar prioriterar de i mindre grad då de fokuserar på kompensationen för arbetet vilken 

inte ökar om de skulle ta sig an svårare utmaningar. Erik tycker inte att lönen påverkar honom 
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särkskilt mycket eftersom löneskillnaderna inte är så stora i Sverige men om belöningen är 

tillräckligt hög så skulle han prestera bättre vilket visar på att han även drivs av yttre 

motivationsfaktorer (Deci & Ryan, 2000a; Hennessey, 2003). 

 

Bestraffning är en yttre motivationsfaktor (Deci & Ryan, 2000a; Hennessey, 2003). Alla 

respondenter berättar att misstag på arbetsplatsen får konsekvenser beroende på misstagets 

omfattning. Oftast så blir det inte mer än en tillrättvisning eller en mindre påföljd vilket visar 

på att bestraffning inte har en stor inverkan på den yttre motivationen hos respondenterna 

(Deci & Ryan, 2000a; Hennessey, 2003).  

 

Alla respondenter erbjuds utbildning i form av ledarskapskurser för de som är motiverade att 

ta sig vidare i karriären. Flera av respondenternas kolleger har gått dessa ledarskapskurser och 

sedan fått en högre position. Både Ulrika och Fredrik har gått kurserna varefter de blivit 

tilldelad en butik. Deci och Ryan (2000a) menar att människor har en inneboende egenskap 

att sträva efter att utvecklas vilket är ett viktigt element för både social och psykologisk 

utveckling samt motivation. Susanne har blivit erbjuden att gå ledarskapskurser för att bli 

butikschef men att hon tackat eftersom hon inte tycker det är värt det vilket visar på att hon 

drivs mer av yttre än inre motivation (Deci & Ryan, 2000a; Hennessey, 2003). Susanne har ett 

lägre behov av prestation som tidigare nämnts vilket gör att hon drivs mer av yttre motivation 

(Mcclelland, 1988). Liksom Susanne drivs Majsan och Maria av yttre motivation då de båda 

påpekar att rätt lön skulle få de att prestera mer.  
 

6.4 Behov 
 
6.4.1 Prestationsbehovet 
 

Susanne och Majsan presterar redan så bra och de vet inte vad som skulle få dem att prestera 

bättre vilket visar på att de har ett lägre behov av prestation eftersom Mcclelland (1988) samt 

Jha (2010) menar att personer med ett prestationsbehov har en positiv inställning till att 

prestera oavsett belöning. Både Fredrik och Ulrika skulle prestera mer om de får mer ansvar 

vilket visar på ett starkt prestationsbehov eftersom Mcclelland (1988) samt Jha (2010) menar 

att individer med ett högt prestationsbehov söker sig till att ta mer ansvar. Viljan att ta mer 

ansvar har däremot inte Susanne, Erik och Majsan. Enligt Mcclelland (1988) motiveras 

personer med ett högt prestationsbehov av att få verbal uppskattning på sitt arbete. Detta 

stämmer in på Maria eftersom hon motiveras av uppskattning och att folk ser det hon gör 

dock kan det även visa på ett samhörighetsbehov då hon vill bli socialt accepterat (Jha, 

2010;Mcclelland, 1988; Merrick & Shafi, 2011). Maria kan tänka sig ta mer ansvar i 

framtiden om kompensationen väger upp det. Detta visar på ett prestationsbehov dock av låg 

nivå eftersom teorin menar att yttre belöningar driver undan den inre motivationen (Bénabou 

& Tirole, 2003; Deci & Ryan, 2000a; Hagger & Chatzisarantis, 2008; Kohn, 1993). Även 

Mcclelland (1988) hävdar att yttre belöningar kan ha en motiverande effekt på individer med 

ett svagt prestationsbehov vilket stämmer in på Maria.   

 

Tidspress får Ulrika och Fredrik att prestera bättre då de är resultatorienterade. Mcclelland 

(1988) samt Merrick och Shafi (2011)  menar att individer som motiveras av resultat har ett 

högt prestationsbehov. Även Maria arbetar snabbare under tidspress dock av andra skäl. Hon 

skjuter ofta upp saker vilket leder till att tidspressen får en yttre påverkan eftersom Deci och 

Ryan (2000a) menar att deadlines även kan vara en yttre motivationsfaktor. Erik och Susanne 

kan påverkas negativt av tidspress vilket visar på att de likt Maria drivs av yttre 
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motivationsfaktor. Till skillnad från övriga respondenter så påverkas inte Majsan av tidspress 

vilket visar på ett lägre behov av prestation eftersom Mcclelland (1988) samt Merrick och 

Shafi (2011) menar att prestationsbehovet kännetecknas av resultatorienterade personer.   
 

6.4.2 Maktbehovet  
 

Ulrika berättar gärna för vänner när hon gjort ett bra jobb. Hon tar tag i vissa arbetsuppgifter 

där hon kan visa sina färdigheter gentemot kunderna. Enligt Jha (2010) och Mcclelland 

(1988) visar detta på att hon har ett maktbehov eftersom hon dras till situationer där hon kan 

visa sina färdigheter på ett socialt accepterat sätt. Vidare menar Jha (2010) och Mcclelland 

(1988) att personer med ett starkt maktbehov arbetar hårdare för att visa sina färdigheter utåt. 

Susanne däremot visar inte sina färdigheter utåt på jobbet dock gör hon det endast mellan sina 

vänner. Det visar på en lägre nivå av maktbehovet men på en hög grad av samhörighet 

eftersom hon inte är ute efter statusen då hon endast ser det som en rolig tävling mellan 

vänner. Mcclelland (1988) menar att personer med ett samhörighetsbehov arbetar till skillnad 

från personer med ett maktbehov för att tillfredställa andra och för att känna gemenskap. 

Detta stämmer även in på Majsan men hon visar endast sina färdigheter på jobbet för hon vill 

känna gemenskap vilket är ett kännetecken för samhörighetsbehovet (Jha ,2010; Mcclelland, 

1988). Både Erik och Fredrik gillar att visa sina färdigheter för sig själva och inte för att 

hävda sig vilket enligt Jha (2010) och Mcclelland (1988) visar på att de drivs mer av 

prestationsbehovet än av maktbehovet eftersom de arbetar för sitt eget bästa. Ytterligare ett 

tecken på ett lägre maktbehov hos Erik och Fredrik är att de inte berättar om sina prestationer 

på jobbet. Även Maria har ett mindre maktbehov eftersom hon likt Erik och Fredrik inte 

berättar om sina prestationer för sina vänner och kolleger. 

Alla respondenter menar att de inte har några problem att bestämma över andra vilket är ett 

kännetecken på ett starkt maktbehov eftersom individer med ett starkt maktbehov gillar att 

kontrollera och påverka andra (Jha, 2010; Mcclelland, 1988; Merrick & Shafi, 2011). 

Mcclellands beskrivning stämmer dock inte in på alla respondenter. Susanne och Maria 

föredrar att bestämma i samråd med andra vilket visar på ett starkare samhörighetsbehov och 

ett svagare maktbehov. Individer med ett starkt samhörighetsbehov prioriterar gemenskap till 

skillnad från individer med ett maktbehov som föredrar att ha ett stort inflytande över andra 

personer vilket överrensstämmer med Susanne och Maria (Jha, 2010; Mcclelland, 1988; 

Merrick & Shafi, 2011). Även Majsan har ett lägre maktbehov och ett högre 

samhörighetsbehov eftersom hon inte bryr sig att bestämma över andra i särskilt hög grad. 

Hon gillar inte att tjata vilket visar på ett samhörighetsbehov eftersom Majsan vill undvika 

konflikter (Jha, 2010; Mcclelland, 1988; Merrick & Shafi, 2011). Ulrika och Fredrik tycker 

det är naturligt att bestämma över andra då de vet vad de pratar om vilket visar på en högre 

grad av maktbehov. Erik föredrar att alla anställda ska veta vad de ska göra vilket visar på en 

lägre grad av maktbehov vilket visar på att han inte vill ha ett inflytande på andra människor 

(Jha, 2010; Mcclelland, 1988; Merrick & Shafi, 2011). 

6.4.3 Samhörighetsbehovet 
 

Individer med ett högt samhörighetsbehov vill bli accepterade av sina kolleger då de känner 

ett starkt behov av att bli socialt accepterade (Jha, 2010; Mcclelland, 1988; Merrick & Shafi, 

2011).  Alla respondenter tycker det att det är viktigt att både kolleger och kunder har en bra 

bild av dem vilket kännetecknar samhörighetsbehovet (Jha, 2010; Mcclelland, 1988; Merrick 



Motivation till avancemang inom dagligvaruhandeln 

 

 

38 
 

& Shafi, 2011).  Ulrika vill inte att andra ska tro att hon vill hävda sig vilket visar på högre 

grad av samhörighet och en lägre grad av makt eftersom att individer med ett maktbehov vill 

hävda sig medan individer med ett samhörighetsbehov arbetar för att tillfredställa andra (Jha, 

2010; Mcclelland, 1988). Fredrik har inga problem med hur han uppfattas av kolleger dock 

vill han ändå uppfattas som schysst och rättvis. Detta visar på att han har ett 

samhörighetsbehov men inte i särkilt hög grad. Ett beteende som även stämmer in på 

samhörighetsbehovet är att Fredrik brukar ta konflikter direkt på morgonen. Fredrik är inte 

rädd för att ta konflikter vilket visar på ett lägre samhörighetsbehov (Jha, 2010;Mcclelland, 

1988; Merrick & Shafi, 2011). Majsan, Susanne, Maria och Erik bryr sig hur de uppfattas av 

kolleger och tycker det är viktigt att arbetet ser bra ut framför sina kolleger vilket visar på ett 

starkt samhörighetsbehov.   

 

Alla respondenter trivs i sina nuvarande arbetsroller vilket är en förutsättning för att känna 

motivation då det är ett grundläggande behov enligt Maslow (1987). Susanne och Majsan vill 

inte släppa sina nuvarande roller eftersom de trivs så bra med arbetskamraterna. Detta visar på 

att de prioriterar gemenskapen vilket är ett tecken på ett starkt samhörighetsbehov. Ulrikas 

arbetsroll medför nya utmaningar vilket hon trivs med. Individer som drivs av utmaningar har 

en hög grad av inre motivation (Bénabou & Tirole, 2003; Deci & Ryan, 2000a; Hennessey, 

2003) . Även Jha (2010) och Mcclelland (1988) menar att individer som utför arbete för den 

inre tillfredställelsen har ett starkt prestationsbehov. Eftersom Ulrika lyfter fram utmaningar 

så visar detta ytterligare på ett starkt prestationsbehov och en hög grad av inre motivation. 

Fredrik, Maria och Erik trivs i sina nuvarande roller.  

 

 

6.5 Mål 
 

Mål är en central del inom motivation (Gröpel & Steel, 2008; Locke & Latham, 2006; Meyer 

et al., 2004). Ulrika sätter upp mål för sig själv som hon sedan försöker få personalen att 

förstå. Vidare tycker Ulrika att det är svårt att förmedla målen till de anställda. Kaufmann och 

Kaufmann (2005) menar att det är mer motiverande för en individ om han får vara med och 

utforma målen. Maria och Majsan är inte intresserade av att vara med och utforma 

organisationens mål vilket inte stämmer överrens med Lockes (1996) teori om att mål ska ha 

en motiverande effekt genom att de anställda får vara med och utforma målen. Eftersom mål 

påverkas av behoven (figur 2.1, s. 13) och Majsan samt Maria har ett lågt prestationsbehov 

påverkar det deras målsättning negativt. Utformning av organisationens mål kan ses som en 

utmaning vilket Majsan och Maria inte drivs av. Fredrik däremot drivs av utmaningar då han 

har ett högt prestationsbehov vilket även märks då han är med och bestämmer organisationens 

mål. Detta tycker han är motiverande vilket Locke (1996) instämmer med. Susanne däremot 

tycker att det är viktigt att vara insatt i organisationens mål vilket även Kaufmann och 

Kaufmann (2005) påpekar då de menar att ju mer individen är involverad i målet desto bättre 

resultat. Erik ser delaktighet i mål som den allra viktigaste motivationsorsaken vilket stämmer 

in på Locke (1996) samt Kaufmann och Kaufmann (2005) som menar att det är en 

grundläggande förutsättning att individen ska acceptera målet för att det ska ha en 

motiverande effekt. Detta stämmer in på Erik, men även då han accepterar och försöker 

tillfredställa målet som hans chef sätter upp.  

 

Alla respondenter får feedback från sin närmsta chef. Enligt Deci och Ryan (2000a) samt 

Locke (1996) främjar feedback den yttre motivationen samt har en positiv effekt på prestation 

(Locke, 1996). Latham (2007) menar att när chefen ger feedback så vägleder han sina 
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anställda. Susanne, Majsan och Maria menar att Ulrika ger positiv feedback vilket ökar deras 

motivation. Individers motivation avtar vid negativ feedback (Bénabou & Tirole, 2003; Deci 

& Ryan, 2000a; Latham, 2007) vilket stämmer in på Susanne, Majsan och Maria eftersom de 

reagerar negativt vid negativ feedback. Erik däremot reagerar annorlunda då för mycket 

positiv feedback gör att hans inre motivation minskar vilket inte stämmer överrens med 

teorin. Mcclelland (1988) menar att individer med ett högt prestationsbehov föredrar direkt 

feedback på arbetet vilket stämmer överrens med Fredrik eftersom han gillar spontan 

feedback och vill se resultatet av sitt arbete i siffror, detta stärker ytterligare att han har ett 

starkt prestationsbehov. Mcclelland (1988) menar att individer med ett högt prestationsbehov 

vill se reslutat av arbetet de utfört för att kunna jämföra hur de ligger i förhållande till andra. 

Även Locke (1996) menar att individer behöver feedback på utfört arbetet för att kunna 

jämföra med tidigare uppnådda resultat vilket även stämmer in på Fredrik. Ulrika tar negativ 

feedback på ett positivt sätt vilket gör att hennes inre motivation inte sjunker. Detta stämmer 

inte överrens med Bénabou och Tirole (2003) samt Deci och Ryan (2000a) eftersom de menar 

att negativ feedback leder till lägre inre motivation. Däremot menar Locke (1996) att 

människor med hög självsäkerhet hanterar negativ feedback på ett positivt sätt vilket Ulrika 

även gör. Ulrika ser även negativ feedback som en utmaning vilket visar på en hög inre 

motivation (Bénabou & Tirole, 2003; Deci & Ryan, 2000a; Hennessey, 2003).  
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7. Slutsats 
 

I detta avslutande kapitel kommer svaret på problemformulering att redogöras. Vidare 

kommer reflektioner samt diskussion kring studiens resultat att presenteras. Avslutningsvis 

kommer förslag till fortsatt forskning att diskuteras.  

 

Syftet med denna studie var att få en förståelse för vad som motiverar personal inom 

dagligvaruhandeln genom att se till områdena behov, mål samt inre och yttre motivation. 

Vidare ville vi få en förståelse för vad som motiverar personal inom dagligvaruhandeln att 

avancera. Detta syfte mynnade ut i vår problemformulering.  

 

 Vad motiverar personal inom dagligvaruhandeln att avancera? 

 

Tre av respondenterna visar på en högre grad av inre motivation då de drivs av utmaningar. 

De yttre motivationsfaktorerna har en mindre påverkan på deras motivation att avancera 

eftersom de såg lönen som mindre viktig. En av dessa respondenter påpekade att 

löneskillnaderna inte är så stora och är därför inte av stor betydelse. De resterande tre 

respondenterna visar på en lägre grad av inre motivation eftersom de inte drivs av svåra 

utmaningar utan föredrar yttre motivationsfaktorer som lön. Studien visar att eftersom 

ansvaret är stort inom dagligvaruhandeln krävs det att personalen drivs av utmaning och av att 

bära mer ansvar för att avancera. Studien visar även på att de inre motivationsfaktorerna har 

en starkare påverkan på motivationen för att avancera vilket stämmer överrens med de tre 

förstnämnda respondenterna. Då den yttre belöningen i form av lön och status inte är särskilt 

hög inom dagligvaruhandeln vilket samtliga respondenter påpekar så har de yttre 

motivationsfaktorerna inte lika stark påverkan på motivationen hos personalen för att 

avancera. Detta kunde vi även se på de tre sistnämnda respondenterna då de drivs mer av lön 

än av utmaning vilket är en av anledningarna att de har mindre motivation för att avancera.  

 

Dagligvaruhandeln är en intensiv bransch där köpen sker ofta vilket gör att personalen måste 

ta mer ansvar i form av varubeställningar och mycket kundbemötande. Vår uppfattning är att 

avancemang inom dagligvaruhandeln innebär att ta mer ansvar vilket är en utmaning som gör 

att personalen som vill avancera bör motiveras av inre motivationsfaktorer. Löneökningen i 

relation till utmaningen att ta mer ansvar inom dagligvaruhandeln är låg vilket alla 

respondenter uttrycker. Detta ser vi även på de tre respondenterna som drivs mer av de yttre 

motivationsfaktorerna vilket gör att de är mindre motiverade att avancera. Detta visar på att de 

inre motivationsfaktorerna har en större påverkan än de yttre motivationsfaktorerna för 

motivationen hos personal inom dagligvaruhandeln att avancera.  

 

De tre respondenter som visade på en högre grad av inre motivation hade även ett starkare 

prestationsbehov. Detta eftersom de skulle prestera mer vid svårare utmaningar. Vår tolkning 

är att två av dessa respondenter har ett starkare prestationsbehov än den tredje eftersom de vill 

ta mer ansvar med mindre fokus på kompensation. Studien visar på att prestationsbehovet är 

det viktigaste för motivationen hos personal som vill avancera inom dagligvaruhandeln. 

Utifrån intervjuerna som gjorts i studien kunde vi se att ansvarsnivån ökade i takt med 

befordran dock ökade inte lönen så mycket vid en högre ansvarsnivå. Därmed är vår syn att 

det krävs personal med högt prestationsbehov samt hög grad av inre motivation för att 

avancera. Även Mcclelland (1988) instämmer med detta då han menar att individer med ett 

högt prestationsbehov presterar bra oavsett löneökning eftersom de utför arbetet för den inre 

tillfredställelsen. Detta kunde vi se på de tre respondenterna som hade ett högt 
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prestationsbehov. Ytterligare en faktor som styrker vår uppfattning är pilotstudien som vi 

gjorde där vi såg att även den butikschefen hade ett starkare prestationsbehov då hon 

förklarade att hon lämnade sin gamla butik som gick bra för en ny butik vilket hon såg som en 

utmaning.  

 

 Respondenterna som visar på högre yttre motivation var även de som visade på ett lägre 

behov av prestation vilket även teorin instämmer med. En av dessa respondenter nämnde att 

avancera och ta mer ansvar inte var värt det. Vår uppfattning är att det stämmer in på alla 

dessa tre respondenter och vi tror att om det hade varit större löneökning vid avancemang 

inom dagligvaruhandeln hade de velat avancera.  

 

Vår tolkning är att maktbehovet inte har en stor påverkan på motivationen hos personalen 

inom dagligvaruhandeln att avancera. Ingen av respondenterna såg någon status i de högre 

befattningarna inom dagligvaruhandeln.  Även respondenterna som redan hade avancerat hade 

inget behov av att hävda sig. Vår uppfattning är att maktbehovet spelar en liten roll eftersom 

personalen bör gilla att bestämma över andra i viss mån men då de arbetar tätt inpå varandra 

är alla med och påverkar indirekt.  

 

Studien visar på att samhörighetsbehovet är mer en förutsättning att avancera än övriga 

faktorer i vår undersökning eftersom personalen arbetar tätt inpå varandra samt för att det är 

ett intensivt kundbemötande. Även Hackman och Oldham (2010) instämmer med detta då de 

menar att social samhörighet är en viktig faktor för motivation inom detaljhandeln. Till 

skillnad från prestationsbehovet så ser vi ingen direkt koppling att ett starkare 

samhörighetsbehov leder till motivation att avancera. Detta eftersom alla respondenterna 

enligt vår uppfattning arbetar tätt inpå varandra vilket inte påverkas av vilken position de har. 

Alla respondenter visade på ett starkare samhörighetsbehov eftersom de anser det vara viktigt 

med gemenskap och att bli socialt accepterade av sina kolleger.  

 

Studien visar på att mål har en påverkan på motivation att avancera inom dagligvaruhandeln. I 

vilken grad beror på om personen har ett högt eller lågt prestationsbehov. Vår tolkning är att 

personalen med ett högt prestationsbehov och en högre inre motivation är mer intresserade av 

att vara med och utforma organisationens mål. De drivs i högre grad av utmaning och då 

utformning av mål uppfattas som en utmaning av respondenterna så har mål en starkare 

påverkan på motivationen att avancera hos personalen med ett högre prestationsbehov. Även 

feedback främjar motivationen hos personalen med ett högt prestationsbehov eftersom de är 

resultatorienterade och vill jämföra sig med sina tidigare uppnådda resultat enligt Mcclelland 

(1988) vilket personalen med ett högre behov av prestation visade på. Genom intervjuerna såg 

vi att de med ett lägre prestationsbehov och en högre grad av yttre motivationen ser feedback 

mer som uppskattning. Uppskattning är en yttre motivationsfaktor och har en direkt påverkan 

på den inre motivationen (Deci& Ryan, 2000a) . Den inre motivationen ökar när individer får 

positiv feedback (Bénabou & Tirole, 2003; Deci & Ryan, 2000a) vilket leder till en positiv 

effekt på mål. Även Locke (1996) menar att feedback har en främjande effekt på mål vilket vi 

instämmer med. Vår uppfattning är att personalen med ett lägre prestationsbehov inte vill vara 

med och utforma organisationens mål eftersom de ser det som en utmaning. Detta uppfattar vi 

som att utforma organisationens mål inte kommer att påverka deras inre eller yttre motivation 

vilket i sin tur hade påverkat målet. Studien visar att mål i mindre grad påverkar motivationen 

att avancera hos personal med lägre prestationsbehov.  
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Figur 6.1 Sammanfattande modell av studiens resultat (Egen bearbetning) 

 

De röda pilarna visar på att alla huvudbegrepp har påverkan på motivationen att avancera. 

Storleken på ringarna visar vilka av begreppen som påverkar motivation till avancemang 

mest. De blåa pilarna i modellen visar att slutsatsmodellen instämmer med analysmodellen 

(Figur 2.1). 

7.1 Implikationer 
Under studiens gång har vi kunnat se flera implikationer vilka kan vara intressanta att studera 

vidare. Implikationerna vi sett är enligt följande:  

 Studera vidare om varför individer motiveras av lönen och inte utmaningar genom att 

undersöka bakomliggande faktorer som familjeförhållande, ålder och tidigare 

arbetserfarenheter.   

 En implikation vi kunde se var att alla med ett högre prestationsbehov var de yngsta 

vilket kan vara intressant att studera vidare för att se om det finns ett samband mellan 

ålder och motivation att avancera.  

 Studera vidare om könet har någon påverkan på motivationen att avancera genom att 

undersöka och jämföra manliga och kvinnliga organisationer.  

 Studera vidare om motivationen att avancera inom sällanköpshandeln för att se 

likheter och skillnader inom detaljhandeln. 

 Studera vidare för att se om ett lägre samhörighetsbehov skulle påverka motivationen 

att avancera. Vår uppfattning är att vårt fallföretag har en stark gemenskap vilket 

gjorde det svårt för oss att se om lägre grad av samhörighet skulle öka motivationen 

till avancemang inom dagligvaruhandeln. 
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Bilaga 1 Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor 

 

 Namn? 

 Ålder? 

 Utbildning? 

 Befattning & arbetsuppgifter? Nuvarande & tidigare? 

 Tid i yrket & på arbetsplatsen? 

 Vad fick er att börja arbeta på Coop Konsum Rönninge? 

 

1. Vad tänker du när du hör ordet motivation? 

2. Vad motiverar dig att gå till jobbet? ( Ex. lön, kolleger, ansvar, utveckling, 

utmaning) 

3. Hur gör du för att behålla din motivation? 

4. Vad får dig att känna dig omotiverad och hur påverkar det dig i arbetet? 

5. Vad skulle kunna få dig att prestera mer på ditt arbete? 

6. Hur påverkas din prestation av deadlines? Har tidspressen någon effekt och i så fall 

varför/varför inte? 

7. I vilken grad påverkar lönen din arbetsmotivation? 

8. På vilket sätt påverkas din motivation om en ekonomisk belöning utfaller efter 

utfört arbete? 

9. Vad har ni för förmåner på arbetet? 

10. Påverkas din motivation om du får mindre förmåner? Exempelvis lön, arbeta mer 

helg 

11. Om du gör ett misstag på arbetsplatsen, vad får det för konsekvenser? 

12. Vad prioriterar du, roligare och utmanande arbetsuppgifter eller en högre lön? 

13. Hur reagerar du på utmaningar?  

14. Hur upplever du tävling inom arbetet? Är du tävlingsinriktad?  

15. Upplever du utmanande arbetsuppgifter som spännande? Varför/ Varför inte? 

16. Klarar du av mer ansvar? Varför/ varför inte? 

17. På vilket sätt blir du motiverad om du får höra att du gör ett bra jobb och chefen 

vill ge dig ett större ansvar? 

18. Hur gör du när du sätter upp mål? Om du misslyckas? 

19. Har du några personliga mål och hur sätter du upp dessa? 

20. Är du med och utformar organisationens mål? Hur känns det? 

21. Ser du några likheter mellan dina individuella mål och organisationens mål? 

22. Brukar du ta dig an uppgifter där du kan visa dina färdigheter? 

23. Skulle du bli intresserad av en högre befattning där du kan visa dina kunskaper och 

färdigheter? 

24. Kan du berätta om en extraordinär upplevelse på arbetsplatsen där du varit 

delaktig? 

25. Hur viktigt är det för dig att berätta för dina vänner att du gjort ett bra jobb? 

26. Vad anser du om delegering och makt?  

27. Hur upplever du att bestämma över andra? 

28. Om en svår arbetsuppgift dyker upp, föredrar du själv utföra den eller i samråd 

med kolleger?  
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29. Hur viktigt är det för dig hur du uppfattas av kolleger? 

30. Känner du dig säker i din nuvarande arbetsroll? 

31. Hur tror du dig uppfattas av kolleger? 

32. Föredrar du att dela med dig av dina åsikter vid möten på arbetsplatsen? 

33. I vilken utsträckning ställer du dig till orättvisor på arbetsplatsen? 

34. Hur motiverar din chef dig i arbetet?  Hur motiverar dina anställda dig i ditt 

arbete? 

35. I vilken utsträckning får du någon typ av feedback eller uppskattning för utfört 

arbete? 

36. Hur känns det när du får feedback av chefen? 

37. På vilket sätt ger chefen dig feedback? 

38. Vad gör du när du får negativ feedback? 

39. Vad ser du för möjligheter att utvecklas och lära sig nya saker på arbetet? 

40. I vilken situationer får du använda dig av din utbildning och förmåga? 

41. Hur påverkas du i arbetet när du känner en hög arbetsmotivation? Tappar du bort 

tiden?  

42. Vad får dig att bli mer engagerad i ditt arbete? 

43. I vilken utsträckning får du bestämma över dina arbetsuppgifter?   

44. I vilken utsträckning har din chef ett inflytande över ditt arbete? 

45. Vad kan du se för utvecklingsmöjligheter på din arbetsplats? 

46. Om du vet att befordran kommer inom ett år, hur påverkas du av detta? 
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Bilaga 2 Operationaliseringsschema

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivation 

Behov 

Prestations behovet 

Prestation: 

5 och 6 

Utmaning 

12-15 

Ansvar 

16 och 17 

Mål 

18-21 

Makt behovet 

Status och makt 

22-27 

Självsäkerhet 

32 och 33 

Samhörighets 
behovet 

Gemenskap och 
relation 

28-31 

Feedback 

34-38 

Mål 

Mål: 

18-21 

Självsäkerhet 

32 och 33 

Feedback 

34-38 

Utveckling 

45 och 46 

Inre motivation 

Belöning och straff 

7-11 

Utmaning: 

12-15 

 

Färdigheter 

39 och 40 

Engagemang 

41 och 42 

Självbestämmande 

43 och 44 

Yttre motivation 

Prestation: 

5 och 6 

Belöning och straff: 

7-11 

Utmaning: 

12-15 

Feedback 

34-38 

Självbestämmande 

43 och 44 
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Bilaga 3 intervjubrev 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter från Högskolan i Halmstad som läser vår sista termin i företagsekonomi 

med inriktning på ledarskap. Just nu skriver vi vår kandidatuppsats och vi behöver Din hjälp. 

Vi vill undersöka vad som motiverar Dig på Din arbetsplats. Motivation är ett högaktuellt 

ämne som diskuteras i flertalet forum och är ett ämne som intresserar oss. Vi vill därför få en 

bredare kunskap om motivation ute i arbetslivet och vi hoppas att Du kan hjälpa oss med 

detta. 

Intervjuerna kommer inte att presenteras i sin helhet, inte heller kommer vi att redovisa 

information som gör det möjligt att identifiera dig som intervjuperson om så önskas. Din 

integritet prioriteras självklart. 

Tack på förhand! 

 

Med vänlig hälsning 

Ahmed Ismail & Johan Karlsson 

Ahmism09@student.hh.se 

Johaka109@student.hh.se 
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