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Vad motiverar medarbetare inom 

detaljhandeln? 

- Kan CSR ha en inverkan på arbetsmotivationen? 
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Sammanfattning 
 
Denna studie ämnar undersöka arbetsmotivation inom detaljhandeln. Syftet 
med studien är att identifiera vilka faktorer som kan tänkas ha en upplevd 
påverkan på medarbetarnas arbetsmotivation.                              
Vidare är studiens syfte att undersöka om de valda företagens CSR-
aktiviteter kan upplevas påverka medarbetarnas arbetsmotivation. Studien är 
av kvalitativ karaktär och intar ett hermeneutiskt perspektiv. Studien 
genomfördes genom semistrukturerade intervjuer med sex medarbetare 
inom detaljhandeln varav tre arbetar på H&M och tre på The Body Shop. 

Teoriavsnittet belyser Herzbergs tvåfaktorsteori samt Self-Determination 
Theory. Teorierna ligger till grund för insamlingen av empiri samt för 
tolkningen av resultatet och den efterföljande analysen. Resultatet av studien 
visar att medarbetarna till stor del motiveras av samma faktorer såsom 
erkännande, personlig utveckling och avancemang, återkoppling samt 
samhörighet. Trots detta så kom man fram till att faktorer såsom lön och 
arbetsmiljö också är viktigt för medarbetarna men att det råder tvivel kring 
huruvida dessa kan anses som motivationsskapande ur ett långsiktigt 
perspektiv eller endast verkar som tillfredsställande under en kortare period. 

Slutsatsen man kan dra av studiens resultat är att vad som motiverar 
butiksmedarbetare i stor utsträckning stämmer överens med Herzbergs 
tvåfaktorsteori samt Self-Determination Theory. Även om det råder viss 
grad av ifrågasättande gällande Herzbergs uppdelning av hygien-respektive 
motivationsfaktorerna så kan en sammantagen slutsats dras gällande att det 
är de interna faktorerna som i huvudsak verkar som motiverande för 
samtliga medarbetare. En ytterligare slutsats som studien frambringat är att 
ett företags CSR-aktiviteter i liten utsträckning verkar som motiverande för 
medarbetarna. 

Nyckelbegrepp: Arbetsmotivation, Detaljhandel, Corporate Social Responsibility, 
Interna motivationsfaktorer, Externa motivationsfaktorer.  
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                   Abstract 
 

This study aims to investigate the motivation to work in retail. The purpose 
of the study is to identify factors that may have a perceived impact in the 
employees' work motivation. Furthermore, the study investigates if the 
selected companies' CSR activities may have an impact on employee 
motivation. The study is of a qualitative character and assumes a 
hermeneutic perspective. The study was carried out by semi-structured 
interviews with six employees in the retail sector, three of them work in 
H&M and three in The Body Shop. 

The theory section highlights Herzbergs’ dual factor theory, and Ryan & 
Decis’ Self-Determination Theory. These theories work as basis for 
collecting the empirical data and for interpretation of the results and 
subsequent analysis. The results of the study show that employees are 
largely motivated by the same factors such as recognition, personal and 
career development, feedback and relatedness. Despite this, it was 
concluded that factors such as salary and working environment is also 
important for the employees but there is doubt as to whether these can be 
considered as motivation creation in the long term or satisfactory for a short 
period. 

The conclusion to be drawn from the study's findings is that what motivates 
employees in the retail industry largely correspond to Herzberg two factor 
theory and Ryan & Decis’ Self-Determination Theory. Although there is 
some degree of questioning regarding Herzberg's division of hygiene and 
motivation factors an overall conclusion can be drawn that it is valid that the 
internal factors are what essentially operate as motivating for all employees. 
Another interesting conclusion that the study has generated is that a 
company's CSR activities to a small extent seems as motivating for 
employees.  

Keywords: Work Motivation, Retail, Corporate Social Responsibility, Internal 
motivators, External motivators 



 

 

 

4 

 

Förord 

 

Att skriva denna uppsats har varit väldigt lärorikt och intressant. Vi vill tacka alla som ställt 

upp i denna undersökning och bidragit till att vi fått en djupare förståelse för ämnet vi valt 

att studera. 

Vi vill börja med att rikta ett stort tack till vår handledare Carina Holmberg som genom hela 

uppsatsarbetet visat engagemang för vår studie och givit oss stöd och vägledning. 

Vidare vill vi tacka våra studiekamrater och opponenter som genom att kritiskt granska vår 

studie bidragit till att förbättra den.   

Slutligen vill vi tacka de respondenterna från H&M och The Body Shop som deltagit i 

studien. Utan ert engagemang hade det inte varit möjligt att utföra denna studie.  

  

Stockholm, 5 januari 2016 

  

                                                                                        

Nicole Mourad                                                             Frida Gylner 

  



 

 

 

5 

Innehållsförteckning 
1.	Inledning	.......................................................................................................................................	7	

1.1	Bakgrund	................................................................................................................................................	7	

1.2	Problemformulering	...............................................................................................................................	9	

1.3	Syfte	.....................................................................................................................................................	11	

1.4	Frågeställning	.......................................................................................................................................	11	

2.	Teori	............................................................................................................................................	12	

2.1	Arbetsmotivation	.................................................................................................................................	12	

2.2	Interna	motivationsfaktorer	.................................................................................................................	13	

2.2.1	Herzbergs	motivationsfaktorer	.............................................................................................................	13	

2.2.2	Interna	dimensioner	av	motivation	inom	SDT	.......................................................................................	15	

2.3	Externa	motivationsfaktorer	................................................................................................................	17	

2.3.1	Herzbergs	hygienfaktorer	......................................................................................................................	17	

2.3.2	Externa	dimensioner	av	motivation	inom	SDT	......................................................................................	18	

2.4	Resonemang	kring	Herzbergs	tvåfaktorsteori	och	SDT	..........................................................................	20	

2.5	CSR	som	en	möjlig	motivationsfaktor	på	arbetsplatsen	........................................................................	21	

2.5.1	CSR	och	arbetsmotivation	.....................................................................................................................	22	

3.	Metod	.........................................................................................................................................	25	

3.1	Vetenskapligt	synsätt	...........................................................................................................................	25	

3.2	Vetenskaplig	ansats	..............................................................................................................................	25	

3.3	Val	av	undersökningsmetod	.................................................................................................................	26	

3.4	Urval	och	population	............................................................................................................................	27	

3.5	Datainsamling	......................................................................................................................................	28	

3.6	Kvalitetsmått	.......................................................................................................................................	28	

4.	Resultat	och	Analys	.....................................................................................................................	31	

4.1	Definition	av	begreppet	Motivation	.....................................................................................................	32	

4.2	Vad	som	motiverar	på	arbetsplatsen	....................................................................................................	33	

4.3	Vad	är	mindre	motiverande	på	arbetsplatsen	.......................................................................................	35	

4.4	Lön	.......................................................................................................................................................	36	



 

 

 

6 

4.5	Status	...................................................................................................................................................	37	

4.6	Arbetsvillkor	och	arbetsmiljö	...............................................................................................................	37	

4.7	Avancemang	och	personlig	utveckling	..................................................................................................	38	

4.8	Prestation	och	kompetens	....................................................................................................................	40	

4.9	Erkännande	och	återkoppling	...............................................................................................................	41	

4.10	Ansvar	och	autonomi	.........................................................................................................................	42	

4.11	CSR	och	motivation	............................................................................................................................	43	

5.	Slutsatser	....................................................................................................................................	46	

6.	Avslutande	diskussion	.................................................................................................................	46	

6.1	Metoddiskussion	..................................................................................................................................	47	

6.2	Förslag	till	vidare	forskning	..................................................................................................................	48	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

7 

1. Inledning 

Detta avsnitt inleds med en bakgrund där ämnet som skall studeras presenteras. Vidare 

behandlas studiens problemformulering där studiens två centrala begrepp diskuteras. Dessa är 

arbetsmotivation och Corporate Social Responsibility. Avslutningsvis presenteras studiens syfte 

samt frågeställningar. 

 

1.1 Bakgrund 

Detaljhandeln är en viktig och betydande bransch i svensk ekonomi (Handelsrådet, 2016). I och 

med ökad konkurrens, snabb ekonomisk utveckling samt en ökad disponibel inkomst har 

tillväxttakten för branschen varit snabb. Att företag dessutom i allt större utsträckning lägger sitt 

huvudsakliga fokus på att tillfredsställa konsumenten bidrar till ytterligare konkurrens inom 

branschen. För att stärka sin position på marknaden kan detaljhandelsföretag välja olika typer av 

strategier som skapar strukturer utifrån vilka företagen kan arbeta (Iqbal & Sharma, 2012). En 

sådan typ av strategi kan innebära att företag inom detaljhandeln styr verksamheten på ett sådant 

sätt att kundprocesserna sker på ett så värdefrämjande sätt som möjligt sett till den service som 

kunden mottar från frontpersonalen (Grönroos, 2008). Att detaljhandelsföretag i allt större 

utsträckning ägnar sig åt serviceutvecklande arbete kan med andra ord ses som en värdefull strategi 

för att särskilja sig från konkurrenter.  

Grönroos (2008) beskriver hur vi sedan en tid tillbaka har gått från att se service ur ett 

konventionellt tillverkningsorienterat ledningsperspektiv till att i allt större utsträckning se det ur ett 

serviceperspektiv som går ut på att företag ska lära känna sina kunder, förstå deras behov och skapa 

meningsfullhet för desamma. Grönroos (2008) och Ahmed & Rafiq (2003) menar vidare att en del 

inom organisationen som kan ses som en nyckelfaktor kopplat till framgångsrikt servicearbete 

gentemot kunderna är frontpersonalen som arbetar inom detaljhandelsföretagen. Genom att ge 

frontpersonalen de befogenheter som krävs ökar chanserna för företaget att göra kunderna nöjda 

och på så vis skapas långsiktiga relationer. Ahmed & Rafiq (2003) menar att det är lika viktigt för 
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en organisation att tillfredsställa medarbetarnas behov som konsumenternas. Genom att se 

medarbetare som konsumenter och tillfredsställa dessa därefter skapar sig organisationer en starkare 

position att leverera den kvalitet och service som krävs för att göra externa intressenter nöjda 

Ahmed & Rafiq (2003). 

 

Lundberg, Gudmundson och Andersson (2009) hänvisar i sitt resonemang till Pinder (1998:11) som 

bidrar med en definition av begreppet arbetsmotivation. Pinder (1998:11) definierar begreppet på 

följande sätt:  

” a set of energetic forces that originate both within as well as beyond an individual’s 
being, to initiate work-related behaviors, and to determine its form, direction, intensity, 

and duration”. 

Pinders (1998:11) definition av arbetsmotivation erkänner med andra ord såväl påverkan av 

miljömässiga krafter, såsom organisatoriska belöningssystem, likväl som inneboende krafter hos 

individen, såsom individuella behov kopplat till arbetsrelaterat beteende. Denna definition på 

arbetsmotivation beskriver således hur det är en osynlig, intern och hypotetisk konstruktion 

(Lundberg et.al., 2009). 

Enligt Minbaeva (2008) är arbetsmotivation något som en medarbetare kan nå när denna upplever 

självkontroll och självförverkligande. Detta kallar Minbaeva (2008) för en typ av intern motivation. 

Skudiene & Auruskeviciene (2012) menar vidare att internt motiverade medarbetare utför sitt arbete 

inte för att de måste utan för att de känner en samhörighet och tillförlitlighet till företaget. Vidare är 

internt motiverade medarbetare i större utsträckning mer känslomässigt engagerade i företagets 

aktiviteter och kopplar ofta sin personliga utveckling till sin yrkesmässiga - samt företagets 

utveckling (Skudiene & Auruskeviciene, 2012).  

Enligt Aguilera, Rupp, Williams & Ganapathi (2007) kan arbetsmotivation hos en medarbetare 

skapas genom att denne känner samhörighet med de sociala värdegrunder som företaget bygger på. 

Detta är viktigt för många individer då medarbetarens självbild stärks om denne kan identifiera sig 

med organisationen (Aguilera et.al., 2007). En typ av sådan identifikation som kan tänkas uppstå 

mellan medarbetare och organisation kan kopplas till ett företags arbete med socialt ansvarstagande. 

Den allmänna debatten om miljö och arbetsvillkor har markant ökat under de senaste åren och 
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företag har i allt större utsträckning börjat med hållbarhetsrapportering och socialt ansvarstagande 

(Aguilera et.al., 2007). Dessa aktiviteter kan sammanfattas under begreppet Corporate Social 

Responsibility (CSR). Kotler & Lee (2005:3) presenterar en definition på begreppet CSR som lyder:  

”the commitment to improve community well-being through discretionary business 

practices and contributions of corporate resources”. 

CSR är ett fenomen som forskare i allt större utsträckning intresserar sig för. Bland annat finns ett 

intresse av att ta reda på om ett företags arbete med CSR kan tänkas ha en påverkan på 

arbetsmotivationen hos anställda i företag som aktivt arbetar med sådana aktiviteter (Ferreira & 

Real De Oliveira, 2014). Ferreira & Real De Oliveira (2014) menar att fokus när man talar om en 

organisations CSR-arbete inte sällan handlar om hur man tar ansvar gentemot externa intressenter i 

form av kunder, konsumenter, aktieägare och samhället i stort. Vidare menar författarna att 

organisationer i alltför liten utsträckning ägnar sig åt att försöka förstå den interna dimensionen av 

CSR, det vill säga hur de anställdas arbetsmotivation och engagemang eventuellt kan komma att 

påverkas av CSR-aktiviteterna.  

1.2 Problemformulering 

Då det inte finns något generellt tillvägagångssätt för hur man motiverar individer menar Dhaliwal 

(2016) att för att en organisation effektivt ska kunna motivera sina anställda krävs det att en ledare 

har en djup förståelse av begreppet arbetsmotivation för att effektivt kunna kategorisera vilket 

behov varje enskild individ har. Om en ledare lyckas identifiera vad som motiverar en enskild 

individ på arbetsplatsen kan ledaren på ett effektivt sätt applicera en passande form av 

motivationsfaktor (Dhaliwal, 2016).  

Herzberg (1974, 2003) och Schou (2007) menar att det finns en skillnad mellan vad som skapar 

tillfredsställelse respektive motivation på en arbetsplats. Schou (2007) menar att de flesta 

medarbetarundersökningar som görs inom organisationer lägger stort fokus på medarbetarnas 

trivsel. Han menar att företagets ledning ser på trivsel som någonting som kan bidra till en bättring 

gällande företagets resultat. Dock argumenterar Schou (2007) för vikten av de anställdas motivation 

istället för deras trivsel. Att medarbetarnas engagemang, tankar, aktiviteter och arbetsprestationer 

ligger i linje med organisationens strategiska arbete är, enligt Schou (2007) mer fruktbart. Han 
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menar att arbetsmotivationen bland medarbetarna skapar ett större engagemang bland företagets 

ledning då prestationerna på arbetsplatsen kopplas till organisationens angelägenheter.  

Enligt Schou (2007) har företag har i allt större utsträckning börjat inse att nyckeln till framgång till 

stor del ligger i medarbetarna. Med erfarenhet, nätverk och kunskap är de speciellt betydelsefulla i 

den allt mer konkurrensutsatta kontext inom vilka de existerar och verkar (Schou, 2007). I kampen 

om att vinna de bästa medarbetarna försöker företag utforma arbetsförhållanden och villkor som ska 

locka nya medarbetare, få dem att stanna och motiveras att prestera goda resultat (Schou, 2007). 

För att företag ska lyckas med att utforma arbetsförhållanden på ett sätt som är önskvärt för 

medarbetarna måste företagen ha kunskap om medarbetarnas inställning till arbetssituationen de 

verkar inom. Schou (2007) menar att en viktig aspekt för företag att ta hänsyn till i kampen om 

medarbetarna är att individer i allt större utsträckning väljer arbetsplats utifrån personliga syften 

och värderingar. Då dessa är föränderliga kan det således vara en utmaning för företagen att hålla 

sig uppdaterade på vad som för tillfället attraherar medarbetare (Schou, 2007).  

För en organisation är motiverade medarbetare viktigt då det kan leda till känslor av att vara starka 

tillsammans (Dhaliwal, 2016). Genom att medarbetare är motiverade såväl individuellt som i team 

kan det leda till ökad lönsamhet och framgång för ett företag (Dhaliwal, 2016). Ur ett individbaserat 

perspektiv menar Dhaliwal (2016) vidare att arbetsmotivation är viktigt då det hjälper en individ att 

nå personliga mål. Genom att arbetsmotivation ökar, stärks också tillfredsställelsen kopplat till 

arbetet, vilket i sin tur leder till en optimistisk inställning till arbetsplatsen (Dhaliwal, 2016). 

Som tidigare nämnt har debatten om miljö- och hållbarhetsfrågor vuxit sig allt större de senaste 

åren och det går inte att bortse från att kraven på organisationer gällande deras engagemang kopplat 

till CSR ökat (Skudiene & Auruskeviciene, 2012). Nord & Fuller (2009) har lyft fram vikten av att 

lyckas engagera medarbetare inom alla enheter i en organisation för att nå ett framgångsrikt arbete 

gällande CSR och beskriver vidare hur CSR-aktiviteterna inom en organisation till stor del ses som 

strategier vilka ska tas om hand om av ledningen i företaget. Detta bidrar till att det omedvetet 

skapas ett top-down perspektiv som kan sägas vara uppbyggt utifrån traditionella hierarkiska 

strukturer. Slutligen poängterar Nord & Fuller (2009) samt Skudiene & Auruskeviciene (2012) att 

det är viktigt att arbetet med CSR flyttas från att endast innefatta ett ledarskapsperspektiv till att 

också innefatta ett medarbetarperspektiv. Detta resonemang gör området för CSR och dess 
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eventuella påverkan på medarbetare inom organisationer som arbetar med fenomenet intressant att 

undersöka och leder således fram till studiens syfte och frågeställning.  

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att genom ett medarbetarperspektiv få en inblick i vad som verkar som 

motiverande för butiksmedarbetare som arbetar inom detaljhandeln samt huruvida 

detaljhandelsföretagens CSR-aktiviteter kan upplevas påverka arbetsmotivationen hos 

butiksmedarbetarna. 

1.4 Frågeställning 

• Vad motiverar butiksmedarbetare som arbetar inom detaljhandeln? 

• Kan företagens CSR-aktiviteter upplevas påverka arbetsmotivationen hos anställda inom 

detaljhandeln? 
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2. Teori 

Detta kapitel behandlar den teori som ligger till grund för denna studie. Teorin som presenteras 

relaterar till studiens problemformulering och förväntas ge en kunskapsfördjupning inom 

områdena motivation, arbetsmotivation och CSR. Motivationsteorierna som används i denna studie 

är Herzbergs tvåfaktorsteori och Ryan & Decis Self- Determination Theory. Då Schou (2007) 

menar att företag i allt större utsträckning insett att nyckeln till framgång ligger hos medarbetarna, 

har dessa två teorier tillämpats för att få en ökad förståelse gällande vad som kan tänkas motivera 

medarbetare inom detaljhandeln. Mot slutet av detta kapitel presenteras fenomenet CSR samt olika 

forskares resonemang kring hur fenomenet kan tänkas påverka arbetsmotivationen hos 

medarbetare. Teorierna förväntas ge en ökad förståelse för ämnet som valts att studeras genom att 

belysa perspektiv och sammanhang i vilka problemet tidigare belysts. 

 

2.1 Arbetsmotivation 

Termen motivation härstammar från ordet motiv vilket kan definieras som ett inre sinnestillstånd 

som aktiverar och dirigerar vårt handlande och våra beteenden (Dhaliwal, 2016). Våra motiv är 

alltid interna för oss själva men externaliseras genom våra handlingar. Motivation beskriver 

Dhaliwal (2016) som inneboende känslor som uppstår genom behov, önskemål och begär vilka 

leder en individ till handling. Genom att en individs behov är oändliga, menar Dhaliwal (2016) att 

motivation kan ses som en kontinuerlig process. 

Enligt Nationalencyklopedin (2015) är motivation ett begrepp som kan definieras som ”en 

psykologisk term för de faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika 

mål”. Ur detta begrepp kommer ytterligare en term som handlar om motivation inom arbetslivet, 

arbetsmotivation (Lundberg et.al., 2009).  På grund av komplexiteten i konceptet arbetsmotivation 

har man inte fastställt en enhetlig definition av begreppet. En del teoretiker menar att fokus skall 

läggas på de fysiologiska aspekterna, medan andra betonar vikten av aspekterna gällande beteendet, 

en tredje grupp teoretiker anser att individens rationalitet är det centrala (Lundberg et al., 2009).  
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Herzbergs (1974, 2003) tvåfaktorssteori och Ryan & Decis (2000) Self-Determination Theory 

(SDT) är två teorier som försöker beskriva hur individer motiveras. Medan tvåfaktorsteorin 

specifikt behandlar arbetsmotivation och intar ett mer konkret och snävt grepp kring vilka faktorer 

som kan tänkas påverka arbetsmotivationen hos en anställd, intar SDT en bredare syn på begreppet 

motivation genom att främst fokusera på graden av autonomi, kompetens och samhörighet som en 

individ upplever och hur detta kan påverka dennes motivation i stort. SDT är en omfattande teori 

som utgör en bra bas för att förstå vad fenomenet motivation innebär. Något som SDT och 

Herzbergs tvåfaktorsteori har gemensamt är uppdelningen av externa och interna 

motivationsfaktorer där såväl Herzberg (1974, 2003) som Ryan & Deci (2000) lägger stort fokus på 

de interna faktorerna och dess påverkan på en individs känsla av motivation och meningsfullhet. 

2.2 Interna motivationsfaktorer 

2.2.1 Herzbergs motivationsfaktorer 

En av de mest kända teorierna rörande arbetsmotivation är Frederick Herzbergs tvåfaktorsteori. 

Teorin grundar sig på en studie om arbetsmotivation som gjordes på professionella tjänstemän och 

ekonomer inom tillverkningsindustrin. I studien intervjuades 203 personer som blev ombedda att 

försöka minnas tillfällen då de kände tillfredsställelse respektive bristande tillfredsställelse eller 

missnöje med sitt arbete (Herzberg, 1974).  Genom studien kom Herzbergs fram till att faktorer 

som skapar tillfredsställelse på arbetsplatsen skiljer sig från de faktorer som leder till missnöje 

(Herzberg, 2003). Beroende på om faktorerna leder till tillfredsställelse eller missnöje kategoriseras 

de vidare som antingen motivationsfaktorer eller hygienfaktorer. Motivationsfaktorerna, också 

kallade de interna faktorerna som Herzberg identifierar kan leda till känslor av tillfredsställelse och 

motivation hos en individ.  

 Något som Herzberg (1974) poängterar är att avsaknad av motivationsfaktorerna inte behöver 

betyda att en individ känner missnöje, den saknar då bara en känsla av tillfredsställelse (Herzberg, 

1974). Nedan följer en beskrivning av de faktorer som Herzberg kategoriserar som 

motivationsfaktorer och som kan leda till att en person känner tillfredsställelse och 

arbetsmotivation. 
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Motivationsfaktorer (intern motivation) 

● Prestation (achievement) 

Kan beskrivas som ett lyckat slutförande av ett arbete där man hittar en lösning på problem 

och ser tydliga resultat av sitt arbete. 

● Erkännande (recognition for achievement) 

Innebär att man får ett erkännande i form av exempelvis uppmärksamhet, beröm eller skuld. 

● Arbetet i sig (the work itself) 

Kan beskrivas som själva arbetet som ses som en källa till bra eller dåliga känslor. Arbetet 

kan innefatta uppgifter som är varierande eller rutinbaserad, svåra eller lätta, kreativa eller 

enformiga. Samtliga kan på olika sätt leda till tillfredsställelse i någon form. 

• Eget ansvar (responsibility) 

Innebär ansvar över sitt eget och andras arbete samt kan innebära att nya ansvarsområden 

tilldelas en individ.  

● Personlig utveckling och Avancemang (growth/advancement) 

Innebär att en person har möjlighet att ändra position och status inom organisationen. Vidare 

kan det innebära avancemang.  

  

(Fugar, 2007) 

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att motivationsfaktorerna är direkt bundna till arbetets 

innehåll. Enligt Herzberg (1974) leder faktorerna till känslor av arbetsmotivation och ökad 

tillfredsställelse då de bidrar till att en individ känner ett behov av att vilja prestera bra. 
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2.2.2 Interna dimensioner av motivation inom SDT  

I enlighet med Herzberg (1974) försöker Ryan & Deci (2000) genom SDT tydliggöra vad som kan 

tänkas stimulera och öka den inre motivationen hos en person respektive vad som kan tänkas bidra 

till att minska densamma. Forskarna menar att en människa kan vara antingen engagerad och 

proaktiv eller passiv och oengagerad och att utfallet till stor del beror på den sociala miljön inom 

vilken individen är verksam och utvecklas inom. Intern respektive extern motivation återspeglas 

genom de anledningar som ligger till grund för varför ett beteende uppstår. Dessa anledningar avgör 

i sin tur om det rör sig om intern eller extern motivation. Enligt Skudiene & Auruskeviciene (2012) 

beror internt motiverade beteende inte på påtryckningar utifrån utan snarare på intresset i en 

aktivitet och den belöning som den frambringar. Känslor av tillfredsställelse kopplad till en aktivitet 

uppkommer när en individ får göra det som denne tycker om och finner intressant. De faktorer som 

påverkar en människas beteende i utförandet av en uppgift beror på ett flertal faktorer. Dessa 

faktorer är bland andra att personen upplever att denne har kontroll, finner arbetet viktigt, har 

möjlighet att agera utifrån fri vilja samt att individen har möjligheten att utvecklas och känna sig 

kompetent (Skudiene & Auruskeviciene, 2012).   

 

SDT utgår från tre begrepp som ses som grundläggande behov för att inre motivation och god 

mental hälsa ska uppstå hos en individ. Dessa tre begrepp innefattar samhörighet, kompetens och 

autonomi. (Ryan & Deci, 2000). Författarna lyfter fram hur intern motivation ofta kan kopplas 

samman med till vilken grad en individ känner respekt, tillförlitlighet och samhörighet med sin 

sociala omgivning. Vidare innefattar samhörighet en koppling till huruvida en person har möjlighet 

att vara involverad i arbetsuppgifter som denne finner stimulerande, tillfredsställande och roliga. 

Till skillnad från Ryan & Deci (20000) kategoriserar Herzberg (1974, 2003) arbetsrelationer som en 

hygienfaktor som innefattar interaktioner mellan arbetskollegor, överordnade som underordnade. 

Relationerna innefattar såväl renodlade arbetsrelationer som sociala relationer i stort på en 

arbetsplats. I och med Herzbergs (1974, 2003) klassificering av arbetsrelationer som en 

hygienfaktor kan man dra en slutsats om att Ryan & Deci (2000) och Herzberg (1974, 2003) 

således inte är överens om vilken betydelse relationer och samhörighet på arbetsplatsen har för en 

individs motivation. Ryan & Deci (2000) menar att samhörighet och relationer i allra högsta grad 

påverkar en individs grad av motivation medan Herzberg (1974, 2003) menar att arbetsrelationer 
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inte kan leda till tillfredsställelse och arbetsmotivation hos en individ utan endast ett missnöje om 

faktorn inte uppfylls. 

Förutom samhörighet lyfter Ryan & Deci (2000) fram kompetens och autonomi som viktiga 

grundläggande behov för att en individ ska känna sig tillfredsställd och välmående. Författarna 

menar att en individ kan motiveras av att känna sig kompetent och beskriver hur sådana känslor kan 

uppstå när man blir bekräftad av andra i form av exempelvis positiv feedback och/eller 

uppskattning för en uppgift som man utfört. Vidare kan kompetens sägas innebära att en uppgift ska 

vara optimalt utformad. Uppgiften ska således inte vara för enkel men heller inte för svår. Herzberg 

(1974, 2003) menar även han att erkännande i form av feedback och återkoppling är viktigt för att 

en person ska känna sig motiverad. Vidare menar Herzberg (1974, 2003) att prestation i form av att 

uppnå resultat och hitta lösningar på problem samt arbetet i sig kan verka som motiverande för en 

individ. Med arbetet i sig menar Herzberg (1974, 2003) att uppgifter kan vara varierande eller 

rutinbaserad, svåra eller lätta, kreativa eller enformiga. Samtliga kan på olika sätt leda till 

tillfredsställelse och ökad arbetsmotivation i någon form. 

Autonomi handlar enligt Ryan & Deci (2000) om att en person har möjlighet att agera utifrån fri 

vilja och det egna intresset. Om en person har möjlighet att utföra en arbetsuppgift som denne valt 

att göra på grund av det egna intresset för uppgiften eller dess innehåll, så ökar den inre 

motivationen och således produktiviteten (Ryan & Deci, 2000).   

Autonomisk motivation kopplas ofta samman med intern motivation (Gagné & Deci, 2005). 

Herzberg (1974, 2003) menar att eget ansvar kan innebära ansvar över såväl sitt eget som andras 

arbete. Vidare menar han att personlig utveckling och avancemang även de är faktorer som kan ses 

som viktiga i relation till en individs känsla av tillfredsställelse och motivation.  

Ryan & Deci (2000) menar att kontroll inbegriper de fall där individen uträttar något under press, 

en känsla av att behöva eller tvingas till att uträtta något.  Författarna menar dock att även om en 

uppgift behöver utföras under kontrollerade former så kan detta leda till s.k. kontrollerad 

motivation. Exempel på när en sådan typ av motivation kan uppstå är när en person får en form av 

belöning efter slutförd arbetsuppgift. Kontrollerad motivation är en typ av extern motivation 

(Gagné & Deci, 2005).  

I nästa avsnitt beskrivs extern motivation utifrån Herzbergs tvåfaktorsteori och SDT.  
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2.3 Externa motivationsfaktorer 

2.3.1 Herzbergs hygienfaktorer 

Såväl Herzberg (1974, 2003) som Ryan & Deci (2000) delar upp motivationsfaktorer i externa och 

interna dimensioner. Enligt Herzberg (2003) kan de faktorer som han klassificerar som 

hygienfaktorer översättas som externa faktorer. Exempel på sådana faktorer är 

organisationskulturen, policies, arbetsvillkor eller lön. Det som Herzberg (2003) bland annat 

upptäckte genom sin studie var att hygienfaktorerna när de inte var tillfredsställda ofta kunde leda 

till missnöje med arbetet medan de när de var tillfredsställda inte kunde de skapa en ökad 

motivation eller känsla av tillfredsställelse utan endast förebygga missnöjdhet (Herzberg, 1974). 

Nedan följer de faktorer som Herzberg (1974, 2003) kategoriserar som hygienfaktorer samt en 

kortare beskrivning av respektive faktor.    

 

Hygienfaktorer (extern motivation) 

● Organisationens administration och policies (company policy and administration) 

Ett företags kommunikation och övergripande aktiviteter som berör hela organisationen.  

● Tillsyn (supervision) 

En ledares kompetens eller inkompetens, rättvisetänk eller icke rättvisetänk. En ledares 

vilja eller icke-vilja att delegera ansvar samt vilja eller icke-vilja att lära ut.  

● Arbetsrelationer (interpersonal relationships) 

Interaktioner mellan arbetskollegor, överordnade som underordnade. Relationerna 

innefattar såväl renodlade arbetsrelationer som sociala relationer i stort på en arbetsplats.  

● Arbetsmiljö (working conditions) 

Den fysiska arbetsmiljön vilken kan innefatta mängd arbete (arbetsbörda) såväl som 

ljussättning, luftkonditionering och den generella arbetsmiljön etc. 

● Lön (salary) 

Innefattar alla sekvenser där kompensation räknas in. Hur lön och löneökningssystem 

ser ut samt ouppfyllda förväntningar där lön räknas in.  

● Status (status) 
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Den position en medarbetare har inom organisationen. 

● Arbetstrygghet (security) 

Villkor som reglerar trygghet kopplat till anställningen.  

● Privatlivet (personal life) 

Privatlivets påverkan på arbetet samt arbetsprestationen.  

 

(Fugar, 2007) 

 

Sammanfattningsvis kan hygienfaktorerna beskrivas som miljömässiga- och organisatoriska 

faktorer som ligger utanför själva arbetet i sig men som kan anses viktiga kopplat till de 

omständigheter som rör utförandet av arbetet (Herzberg, 1974).  

2.3.2 Externa dimensioner av motivation inom SDT 

Samtidigt som Ryan & Deci introducerade självbestämmandeteorin år 1985 (Ryan & Deci, 1985), 

så presenterade de en modell som beskriver inre och yttre motivation (Ryan & Deci, 2000). 

Modellen visas nedan och beskriver skillnader mellan amotivation, extern motivation och intern 

motivation.   
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Figur 1. Amotivation, extern motivation och intern motivation (Ryan & Deci, 2000:72). 

 

Amotivation, som illustreras längst till vänster i modellen, kan beskrivas som ett passivt tillstånd där 

en individ saknar motivation för av att agera. Ryan & Deci (2000) beskriver det som att en person 

som är amotiverad känner en total avsaknad av motivation och antingen inte agerar alls alternativt 

agerar utan intention. Ryan & Deci (2000) som i sitt resonemang hänvisar till Bandura (1986) och 

Seligman (1975) menar vidare att en person som känner en total avsaknad av motivation oftast inte 

ser värdet i en aktivitet och/eller inte upplever att utförandet av en uppgift kommer att leda till ett 

nämnvärt resultat.  

Till höger om total avsaknad av motivation återfinns fem typer av extern motivation som varierar 

beroende på grad av autonomi, d.v.s. självbestämmande. Det första beteendet som återfinns längst 

till vänster under extern motivation är “external regulation” som innebär att en handling utförs 

genom en extern efterfrågan eller för att en belöning kan komma att delas ut. Individer upplever 

beteendet som kontrollerat och något som uppstår genom externa påtryckningar (Ryan & Deci, 

2000). 

Den andra typen av extern motivation kallas för “introjected regulation” och innebär att en individ 

utför något för att undvika skuldbeläggning alternativt för att känna stolthet. Introjected regulation 

innefattar ofta beteenden som uppkommer genom att en individ vill visa sina förmågor alternativt 

undvika misslyckande (Ryan & Deci, 2000).  

Den tredje formen av extern motivationsbeteende kallar Ryan & Deci (2000) för “identified 

regulation”. Denna form av extern motivation innefattar en högre grad av autonomi då individen 

accepterar och utför en uppgift genom att denne ser värdet i att utföra uppgiften och/eller ser detta 

som personligt viktigt (Ryan & Deci, 2000). 

Den sista formen av extern motivation är “Integrated Regulation” och är det steg som ligger 

närmast intern motivation. Integrated regulation innebär att en handling utförs genom att den anses 

stämma överens med en persons egna värderingar och behov. Integrated regulation liknar intern 

motivation men tillhör ändå den externa motivationen då den kan sägas utföras med syftet att uppnå 

specifika utfall eller resultat snarare än för njutnings skull (Ryan & Deci, 2000).  
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Längst till höger i figur 1 återfinns intern motivation som uppstår när utförandet av en aktivitet sker 

genom den inneboende tillfredsställelse som utförandet genererar. Ryan & Deci (2000) menar att 

intern motivation innefattar en hög grad av autonomi och fullt ut representerar självbestämmande.  

 

2.4 Resonemang kring Herzbergs tvåfaktorsteori och SDT 

Såväl SDT som Herzbergs tvåfaktorsteori innefattar uppdelningar av interna och externa 

motivationsfaktorer.  Medan Herzbergs tvåfaktorsteori har vunnit stor genomslagskraft då den på 

ett operationellt, konkret och enkelt sätt ger en organisations ledning förslag på praktiska 

implikationer inom arbetsmotivationsområdet så intar SDT en bredare syn på begreppet motivation. 

Trots att Herzbergs tvåfaktorsteori vunnit stor genomslagskraft finns det en del kritiker som är 

tveksamma till uppdelningen av de olika faktorerna och under vilka kategorier dessa hamnar. 

Herzberg menar att inre faktorer bidrar till tillfredsställelse medan de yttre faktorerna inte kan bidra 

till ökad tillfredsställelse, men att om dessa inte uppfylls så kan det resultera i missnöje. De som 

argumenterar emot teorin ställer sig frågande till om det verkligen handlar om två olika faktorer 

som leder till olika konsekvenser (Granberg, 2011). Medan Herzbergs tvåfaktorsteori (1974, 2003) 

fått utstå kritik för att vara för snäv i sina kategoriseringar av motivations- och hygienfaktorer har 

Ryan & Decis (2000) SDT fått motta kritik då forskare argumenterar för att de grundläggande 

begreppen autonomi, kompetens och samhörighet är för generella. De menar att teorin inte tar i 

beaktande andra viktiga behov som också behöver tillfredsställas, bland annat meningsfullhet, 

säkerhet och självkänsla (Pyszczynski et al., 2000). Även om teorierna innefattar många likheter så 

skiljer de sig emellanåt från varandra. Ett exempel på detta är att Herzberg (1974, 2003) 

kategoriserar arbetsrelationer som en hygienfaktor vilken inte kan leda till tillfredställelse eller 

motivation utan endast ett missnöje om faktorn inte uppfylls. Ryan & Deci (2000) kategoriserar å 

andra sidan samhörighet, som motsvarar Herzbergs faktor ”arbetsrelationer”, som en intern faktor 

vilken kan ses som mycket viktig för en individs känsla av motivation.  

Trots att de båda teorierna fått utstå kritik kan man se att de fortfarande används flitigt inom 

området för motivation och arbetsmotivation. Gällande den kritik som teorierna fått utstå kan man 
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vidare dra en slutsats om att ifall teorierna inte ansågs intressanta och viktiga skulle de inte heller 

ifrågasättas i så stor utsträckning.  

I nästa avsnitt presenteras fenomenet CSR samt hur detta kan komma att påverka en individs 

känslor av arbetsmotivation.  

2.5 CSR som en möjlig motivationsfaktor på arbetsplatsen 

Aguilera et al. (2007) menar att Corporate Social Responsibility (CSR) innebär huruvida en 

organisation svarar på och överväger frågor som inte rör ekonomiska, tekniska eller legala krav som 

organisationen har. Ett företag förväntas utöver detta åstadkomma sociala och miljömässiga 

förmåner i samband med de traditionella företagsekonomiska vinsterna. Då det finns en rad olika 

definitioner av begreppet CSR kan man fastställa att fenomenet i stort kan sägas innebära en policy 

och en praxis som organisationer bör följa. Detta genom att ta det ansvaret samhället förväntar sig 

att en organisation skall ta för att upprätthålla legitimitet på marknaden (Ferreira & Real de 

Oliveira, 2014).  

CSR kan delas in i två olika dimensioner; extern och intern CSR. De interna dimensionerna av 

CSR-aktiviteterna i ett företag syftar till att förbättra den anställdes fysiska och psykiska arbetsmiljö 

medan den externa dimensionen av CSR menar att en organisations ansvarsfulla handlingar och 

idéer skall sträcka sig utanför företagets gränser (Skudiene & Auruskeviciene, 2012). Utöver de 

interna CSR-aktiviteterna förväntas organisationer handla ansvarsfullt gentemot samhället och 

externa parter såsom kunder, leverantörer, samhället etc. Detta kan göras genom att aktivt arbeta 

med sociala frågor gällande bland annat hållbarhet och miljö (Ferreira & Real de Oliveira, 2014).  

Carroll (1991) delar även in CSR i fyra kategorier av socialt ansvar; ekonomiskt-, legalt-, etiskt- 

och filantropiskt. Något kortfattat kan det ekonomiska ansvaret enligt Carroll (1991) sägas innebära 

att företag ska se till att vinstmaximera, generera lönsamt samt säkra en konkurrenskraftig position 

på marknaden. Det legala ansvaret innebär att företag ska fullfölja sina rättsliga skyldigheter och 

agera utefter vad som är tillåtet utifrån lagar och regler. Gällande det etiska ansvaret menar Carroll 

(1991) att ett företag förväntas förhålla sig till samt agera utifrån samhällets etiska och moraliska 

normer. Det filantropiska ansvaret innefattar ett frivilligt deltagande från ett företag i att förbättra 



 

 

 

22 

samhället. Exempel på frivilliga aktiviteter som företag kan ägna sig åt är enligt Carroll (1991) 

biståndsgivande samt frivilligt deltagande i olika välgörenhetsprojekt.  

2.5.1 CSR och arbetsmotivation  

CSR används idag som ett verktyg för att locka till sig, behålla och engagera medarbetare (Mirvis, 

2012). Unga människor idag eftersträvar i allt större utsträckning ett meningsfullt jobb som ger dem 

“något mer” och Mirvis (2012) menar att detta kan ses som en god anledning för företag att 

engagera sina medarbetare i CSR-arbetet. Bland annat lyfter han fram hur tidigare forskning 

kommit fram till ett positivt samband mellan medarbetarnas engagemang och ett företags finansiella 

resultat. Genom engagerade medarbetare menar Mirvis (2012), som hänvisar till tidigare studier, att 

ett företags intäkter, aktiekurser och finansiella resultat som helhet påverkas positivt. Skudiene & 

Auruskeviciene (2012) som i sitt resonemang hänvisar till Meyer et al. (2001) menar vidare att 

medarbetarnas lojalitet, tillfredsställelse och engagemang i organisationen är starkt kopplat till 

motivation. 

Medarbetare inom en organisation bryr sig i stor utsträckning om aktiviteter kopplat till CSR genom 

att de känner att de delar samma sociala värdegrunder som företaget bygger på (Aguilera et al., 

2007). Detta är viktigt för många individer då medarbetarens självbild stärks om denne kan 

identifiera sig med organisationen. Vidare kan detta skapa känslor av gemenskap och samhörighet. 

Skudiene & Auruskeviciene (2012) som i sitt resonemang hänvisar till Heslin & Ochoa (2008) 

menar vidare att en del medarbetare är villiga att få lägre lön så länge de får möjligheten att arbeta 

för ett företag som aktivt arbetar med CSR. Vidare har det visat sig att ett företag som har ett bra 

rykte i större utsträckning har medarbetare som är produktiva, har hög moral och i högre grad kan 

behålla sina medarbetare under längre perioder (Turban & Cable, 2003).  

Enligt Minbaeva (2008) är externa motivationsfaktorer dock inte tillräckligt för att en medarbetare 

ska känna sig fullt motiverad och prestera sitt bästa på arbetsplatsen. Det krävs också intern 

motivation, något som en medarbetare kan nå när denna upplever självkontroll och 

självförverkligande. Enligt Nijhof & Jeurissen (2010) har forskning visat att nästan trettio procent 

av invånarna inom de flesta utvecklingsländer känner starkt för miljöfrågor och även känner 

samhörighet till människor över hela världen. Dessa känslor menar författarna leder till att 
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människor i allt större uträckning känner att de vill hjälpa till och allt mer önskar att socialt 

ansvarstagande är något som ska ingå i deras dagliga arbete.  

Trots detta menar Nijhof & Jeurissen (2010) att det är svårt att fastställa hur CSR i praktiken kan 

påverka arbetsmotivationen hos medarbetare såväl som i vilken utsträckning medarbetarna 

motiveras av fenomenet. Det författarna dock poängterar är att den pågående debatten om CSR och 

det ökade intresset för socialt ansvarstagande på såväl lokal som global nivå i någon mening bör 

resultera i en bredare bas av medarbetare som i högre grad överväger en arbetsplats som ägnar sig 

åt frågor rörande socialt ansvarstagande.  

Enligt SDT kan en persons känsla av intern motivation minska när en extern påtryckning ligger till 

grund för utförandet av en arbetsuppgift (Ryan & Deci, 2000). Nijhof & Jeurissen (2010) beskriver 

hur detta tenderar att uppstå i de fall företag presenterar en organisatorisk inställning till CSR-frågor 

för människor som i sig själva är internt motiverade av CSR. Med en organisatorisk inställning till 

CSR menar författarna att arbetet med CSR sker för att företaget förväntas ta ansvar snarare än att 

de gör det för att dem verkligen vill. Vidare kan det innebära externa belöningar vid uppnådda 

resultat kopplat till CSR-frågor. För en person som i sig själv starkt motiveras av CSR-frågor 

tenderar alltså en sådan inställning till CSR att minska arbetsmotivationen då personens egna 

brinnande känslor för CSR tenderar att hamna i skymundan för företagets mer organisatoriska 

inställning till fenomenet (Nijhof & Jeurissen, 2010).  Personer som upplever sig själva som 

självbestämmande, kompetenta och som anser sig arbeta för något som är större än dem själva 

tenderar att vara initiativtagare snarare än efterföljare kopplat till åtaganden av uppgifter. Nijhof & 

Jeurissen (2010) menar att dessa personer, som upplever inneboende känslor av arbetsmotivation 

kopplat till CSR, är mycket viktiga resurser när det gäller att övervinna ohållbara sociala och 

miljömässiga praktiker. Författarna menar vidare att om man börjar belöna medarbetare för 

arbetsuppgifter som de sedan tidigare uppskattar och upplever viktiga, kan effekten bli att de i 

fortsättning endast handlar utifrån att de ska få en belöning snarare än för värdet i uppgiften. Den 

slutliga effekten av detta blir en skiftning i motivationen till externa faktorer och en samtidig 

minskning av de tidigare inneboende känslorna av arbetsmotivation. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det inte finns några konkreta bevis för hur CSR kan 

påverka en individs arbetsmotivation. Det man dock kan se är att ett företags CSR-arbete kan leda 
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till positiva känslor i form av att en individ kan känna en starkare identifikation med organisationen 

och dela samma sociala värdegrunder som organisationen står för. Vidare råder det en osäkerhet 

kring vad för typ av känslor som uppstår hos en individ kopplat till ett företags CSR-arbete. 

Forskarna menar att det inte är helt klart om CSR leder till känslor motivation eller om det är andra 

typer av positiva känslor som uppstår kopplat till fenomenet. Skudiene & Auruskeviciene (2012) 

menar dock att känslor i form av lojalitet, tillfredsställelse och engagemang har en stark koppling 

till begreppet motivation, varför man kan anta att CSR kan leda till just ökad arbetsmotivation.  
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3. Metod 

Detta kapitel beskriver studiens praktiska genomförande och presenterar insamlingen av det 

empiriska materialet som undersökningen grundar sig på. Då motivation och arbetsmotivation är 

komplexa begrepp har ett kvalitativt tillvägagångssätt tillämpats vid insamlingen av empiri. Det 

kvalitativa tillvägagångsättet skapar möjligheter för forskarna att få en djupare förståelse för vad 

medarbetare inom detaljhandeln upplever som motiverande och huruvida CSR-aktiviteter kan 

tänkas påverka deras arbetsmotivation.  

  

3.1 Vetenskapligt synsätt 

Ett av de centrala begreppen inom denna undersökning är motivation. Motivation är ett 

svårdefinierat begrepp, varför ett hermeneutiskt synsätt lämpar sig för denna studie då det ger 

forskarna möjligheten att tolka det materialet som samlats in och göra en analys av det resultatet 

studien frambringat. Enligt Bryman & Bell (2011) började det hermeneutiska synsättet som en 

tolkningslära som med tiden kommit att bli en vetenskaplig inriktning. Detta synsätt innebär att 

forskaren ska tolka, undersöka och skapa sig en förståelse för den mänskliga existensen. En 

forskare som gör en analys av en text ska försöka få fram meningen med texten utifrån det 

perspektivet som textens upphovsman haft. Detta resulterar i ett fokus på den historiska och den 

sociala kontexten som texten producerades i (Bryman & Bell, 2011).  

3.2 Vetenskaplig ansats 

En deduktiv ansats syftar till relationen mellan teori och forskningspraxis, forskaren utformar sin 

studie efter den teorin som finns tillgänglig inom området och går sedan ut och undersöker huruvida 

denna teori stämmer med verkligheten eller inte (Bryman & Bell, 2011). Den deduktiva ansatsen 

representerar enligt Bryman & Bell (2011) den vanligaste formen av det förhållande som utspelar 

sig mellan teori och praktik. Utifrån det en forskare vet inom ett område och de teoretiska 
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överväganden som rör området, kan en forskare härleda eller deducera en eller flera hypoteser som 

ska underkasta den empiriska granskningen (Bryman & Bell, 2011).  

 

 

Vid insamlingen av empirin för denna studie användes den tillgängliga teorin som underlag, detta 

innebär således att studien baseras en deduktiv ansats. Genom teoretisk fördjupning inom området 

motivation, arbetsmotivation och CSR samt genom insamling av empiri inom området har syftet 

och frågeställningarna för studien kunnat besvaras.  

3.3 Val av undersökningsmetod 

Studien baseras på en kvalitativ undersökningsmetod där fokus legat på att tolka en individs 

verklighet (Bryman & Bell, 2011). Då syftet med studien varit att undersöka vad som motiverar 

anställda inom detaljhandeln samt om ett företags CSR-aktiviteter kan  upplevas påverka 

arbetsmotivationen ansågs en kvalitativ metod vara mest lämplig då metoden arbetar med språkliga 

analyser (Bryman & Bell, 2011). Vid kvalitativa forskningsmetoder är forskaren förutom att vara 

intresserad av vad deltagaren säger, även intresserad av hur det sägs (Bryman & Bell, 2011). 

Kvalitativa metoder utgår från deltagarnas syn och uppfattning om vad som är betydelsefullt och 

viktigt, varför metoden ansågs lämplig för den aktuella undersökningens syfte. För att man skulle 

kunna skapa sig en så bra bild som möjligt av vad som motiverar butiksmedarbetarna samt om 

CSR-aktiviteter kunde upplevas påverka arbetsmotivationen, ansågs det viktigt att kunna sätta sig in 

i, och skapa sig en förståelse för värderingar, åsikter och beteenden kopplat till kontexten för 

undersökningen. Detta öppnar kvalitativa metoder upp möjligheter för (Bryman & Bell, 2011). 

Det finns dock forskare som riktar kritik mot kvalitativa forskningsmetoder och menar att 

undersökningarna ofta blir alltför subjektiva. Kritikerna menar att forskarna riskerar att omedvetet 

skapa sig en uppfattning kring vad som anses viktigt och betydande samt också riskerar att på ett 

personligt plan integrera med undersökningspersonerna (Bryman & Bell, 2011). För att undvika 

subjektivitet och att omedvetet skapa sig en egen uppfattning kring ämnet ställdes frågor 

innehållande ord och begrepp som förväntades vara bekanta för respondenterna, detta för att 
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undvika missförstånd eller en situation där en djupare förklaring av begreppen behövts. Vidare 

transkriberades den insamlade empirin för att ge möjlighet för forskarna att i efterhand analysera 

svaren. 

3.4 Urval och population 

Detaljhandeln som bransch valdes då det ansågs intressant att studera arbetsmotivation hos 

medarbetare som verkar inom en organisations frontlinje. Dessa personer är organisationens ansikte 

utåt mot företagets konsumenter och att dessa innehar en hög grad av arbetsmotivation kan således 

antas vara viktigt för ett gott bemötande mot organisationens kunder. Vidare ansågs detaljhandeln 

intressant att undersöka då studien intar en riktning mot CSR. Ett fenomen som organisationer inom 

detlajhandelsbranschen i allt större utsträckning förväntas arbeta aktivt med (Svensk Handel, 2015).  

De aktörer inom detaljhandeln som deltagit i denna undersökning är The Body Shop och H&M. 

Företagen valdes då de är två stora aktörer på detaljhandelsmarknaden som båda arbetar med frågor 

som rör socialt och etiskt ansvarstagande (H&M, u.å.; The Body Shop, u.å.).  

Begreppet icke-sannolikhetsurval är ett paraplybegrepp som innefattar alla former av urval som inte 

är sannolikhetsurval. Denna studie baserar sig på ett bekvämlighetsurval. Detta innebär att de 

respondenter som deltog i studien för tillfället fanns tillgängliga för forskarna (Bryman & Bell, 

2011). Detta urval ansågs lämpligt för studien då respondenterna var lättillgängliga och då de 

förväntades vara kunniga inom det område som avsågs undersökas. Under studiens gång 

kontaktades ett flertal H&M- samt The Body Shop-butiker via telefon för att försöka boka tid för 

intervjuer. Samtliga intervjuer med respondenter på The Body Shop bokades genom telefonsamtal 

medan intervjuerna med medarbetarna på H&M bokades via fysisk kontakt i butik samt via en vän.  

Populationen för en studie består av de enheter som urvalet görs utifrån Bryman & Bell (2011) och 

innefattar i detta fall butiksmedarbetare inom detaljhandeln. Totalt sex butiksmedarbetare deltog i 

studien, tre som arbetar på The Body Shop och tre som arbetar på H&M.                                                                                                                      
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3.5 Datainsamling 

Metoden som använts vid insamlingen empirin för denna studie är baserade på semi-strukturerade 

intervjuer. Denna typ av datainsamlingsmetod ansågs passande för att få en djupare förståelse för 

hur respondenterna motiveras på arbetsplatsen då de fick möjligheten att prata fritt. Ytterligare en 

anledning till att undersökningen baserades på intervjuer var på grund av flexibiliteten sådana 

intervjuer medför, då meningen inte var att samla in antaganden om vissa fenomen utan 

respondenternas verkliga uppfattning om deras sociala verklighet (Bryman & Bell, 2011).       

En semistrukturerad intervju innebär att respondenterna får stor frihet att utforma svaren på sitt 

egna sätt. Forskaren använder sig av en lista på teman som berör ämnet som avses undersökas, men 

respondenten får stor möjlighet att svara fritt. Intervjuprocessen är väldigt flexibel, alltså behöver 

frågorna inte ställas i ordning, det finns möjlighet att ställa följdfrågor som inte planerats i förväg 

(Bryman & Bell, 2011). Denna metod ansågs lämplig för studien då det bidrar till mer djupgående 

information, något som förväntades underlätta förståelsen för hur medarbetarna på H&M samt The 

Body Shop uppfattar den verklighet som de arbetar i.        

3.6 Kvalitetsmått 

Vid kvalitativa studier används det oftast trovärdighet som ett kriterium för bedömning. 

Trovärdighet kan i sin tur delas in i ytterligare fyra delkriterier, nämligen tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och konfirmering (Bryman & Bell, 2011). Att en undersökning anses vara 

tillförlitlig beror på huruvida studien utförts i enlighet med de regler som finns tillgängliga och att 

respondenterna som deltagit i studien får ta del av resultatet för att på så sätt bekräfta att forskaren 

uppfattat deras sociala verklighet på rätt sätt (Bryman & Bell, 2011). Studien som genomfördes 

tillämpade befintliga regler och respondenterna fick möjligheten att ta del av undersökningens 

resultat, genom detta gavs de på så vis möjlighet att konfirmera om man uppfattat deras verklighet 

på rätt sätt. För att öka tillförlitligheten spelades samtliga intervjuer in och forskarna kunde på så 

vis återgå till materialet för att lyssna och tolka respondenternas svar.   

Överförbarhet inom kvalitativa undersökningar kan ses som en motsvarighet till extern validitet 

som används vid kvantitativ forskning (Bryman & Bell, 2011). En kvalitativ forskning handlar, till 
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skillnad från kvantitativ forskning, om djup och inte om bredd. Bryman & Bell (2011) hänvisar till 

Lincoln & Gubas (1958: 316) beskrivning av överförbarhet: huruvida resultaten “håller streck även 

i någon annan kontext eller situation, eller i samma kontext vid en senare tidpunkt, är en empirisk 

fråga”. De menar alltså att överförbarhet handlar om huruvida studiens resultat kan appliceras på 

samma studie om den skulle utföras igen, eller på en annan studie i en annan kontext (Bryman & 

Bell, 2011). Resultatet för denna studie kan inte anses vara överförbart till andra studier, detta på 

grund av att resultatet som frambringats är baserat på respektive respondents subjektiva uppfattning 

om dennes verklighet, man är på så vis beroende av sammanhanget inom vilket studien utfördes. 

Studien kan trots detta anses ha frambringat viktig information gällande vad som motiverar 

medarbetare inom detaljhandeln samt om CSR-aktiviteter upplevs påverka arbetsmotivationen.  

För att en studie skall anses vara pålitlig måste man säkerställa att det skapas en fullständig och 

tillgänglig redogörelse gällande hela arbetsprocessen. Det är alltså viktigt att alla faser av 

forskningsprocessen finns tillgängliga och är så fullständiga som möjligt, detta gäller bland annat 

problemformuleringen, val av respondenter, fältanteckningar och intervjuguide (Bryman & Bell, 

2011). Något som påverkar studiens trovärdighet är den tillgänglighet som respondenterna givit 

författarna av studien. Författarna har efter genomförda intervjuer fått tillåtelse att kontakta 

samtliga respondenter i det fall något skulle behöva kompletteras. Resultatet för studien har 

frambringat att samtliga respondenter i stor grad uppgett samma faktorer som motiverande, något 

som stärker studiens trovärdighet. Datainsamlingen för studien har lett fram till att författarna 

kunnat besvara studiens frågeställning samt uppfylla dess syfte. På så vis kan en nyanserad bild av 

arbetsmotivation inom detaljhandeln sägas frambringats.  

Konfirmering innebär att forskaren agerat i god tro under arbetsprocessen. Forskaren skall inte 

medvetet låtit sina egna värderingar eller teoretiska inriktning påverka utförandet av studien 

(Bryman & Bell, 2011). För att undvika detta har ord och formuleringar som inte förväntats 

komplicera frågan för respondenterna valts att användas. Vidare har det under intervjuerna försökts 

att ställa så öppna frågor som möjligt för att undvika att påverka respondenternas svar. 

I nästa avsnitt presentas den empiri som samlats in och som ligger till grund för studien. Vidare 

analyseras empirin utifrån de teorier om arbetsmotivation, motivation och CSR som presenterats i 

teoriavsnittet.  
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4. Resultat och Analys  

I detta avsnitt redovisas den empiri som studien frambringat. Resultaten struktureras utifrån 

Herzbergs tvåfaktorteori, Self-Determination Theory samt Corporate Social Responsibility och 

arbetsmotivation. Vidare ämnar detta avsnitt också att analysera de resultat som studien genererat 

genom att koppla den insamlade empirin till den teoretiska referensramen. 

 

 

Empirin i detta avsnitt samlades in genom semistrukturerade intervjuer med sex medarbetare inom 

detaljhandeln. Tre av dessa medarbetare arbetar på The Body Shop och de andra tre arbetar på 

H&M. Nedan följer en kort beskrivning av respektive respondent som medverkat i studien: 

Respondent 1 arbetar på The Body Shop och har gjort det sedan år 1998. Respondenten är i 

fyrtioårsåldern och har en befattning som butikschef. Intervjun med respondenten hölls på ett av 

Starbucks caféer i Stockholms innerstad och pågick i cirka 45 minuter. Samtalet flöt på bra från 

start och respondenten verkade mycket intresserad av ämnet för undersökningen. Respondenten var 

hade lätt för att uttrycka sig men samtalet tenderade emellanåt att hamna avsides från 

frågeställningen.  

Respondent 2 arbetar på The Body Shop och har gjort det i två och ett halvt år. Respondenten är i 

tjugofemårsåldern och har en befattning som butiksmedarbetare. Intervjun hölls på ett lager i en av 

The Body Shops butiker i Stockholms innerstad. Samtalet hölls när respondenten hade lunch och 

pågick i cirka 30 minuter. Den sammantagna empirin från intervjun gav mycket material för studien 

men samtalet med respondenten upplevdes som en aning trögt. Intervjuaren fick ställa många 

följdfrågor för att försöka få igång samtalet.  

Respondent 3 arbetar på The Body Shop och har arbetat där i ett år. Respondenten är 19 år gammal 

och har en befattning som butiksmedarbetare. Intervjun hölls på ett lager i en av The Body Shops 

butiker i Stockholms innerstad och pågick i cirka 40 minuter. Intervjun med respondenten var 

mycket givande och respondenten upplevdes engagerad och lättpratad. 
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Respondent 4 arbetar på H&M och har gjort det sedan år 2013. Respondenten arbetar som 

butiksmedarbetare och är 27 år gammal. Intervjun hölls på ett café i Skärholmens centrum och 

samtalet pågick i cirka 30 minuter under tiden respondenten hade lunch. Samtalet flöt på bra och 

respondenten var väldigt lätt att prata med. 

Respondent 5 har arbetat heltid på H&M sedan åtta år tillbaka, men har nyligen gått ner till deltid 

på grund av att hon istället vill arbeta inom skolväsendet. Respondenten arbetar som 

butiksmedarbetare, med ansvar för en avdelning och är 29 år gammal. Intervjun hölls i ett 

arbetsrum på en skola i Norra Botkyrka där respondenten arbetar extra. Intervjun med respondenten 

pågick i cirka en timme och hölls mellan två av hennes lektioner. Respondenten var lättpratad och 

engagerad och bidrog med mycket värdefull information. 

Respondent 6 arbetar på H&M och har gjort det i fyra år. Respondenten har en befattning som 

butiksmedarbetare och är 32 år gammal. Intervjun hölls på ett café i Stockholms innerstad. Samtalet 

pågick i cirka 45 minuter och gick väldigt smidigt. Respondenten tyckte att ämnet var intressant och 

det var därför enkelt att föra en dialog där respondenten fritt fick prata om ämnet utan att hamna på 

ett annat spår.  

4.1 Definition av begreppet Motivation 

Respondenterna definierar begreppet motivation som någon typ av drivkraft och menar att det kan 

ses som en viktig faktor till att nå ett mål. Vidare beskrivs motivation som en synonym till vilja, 

någonting driver fram en vilja att utföra något. Även meningsfullhet och utveckling kopplas 

samman med motivation. 

Samtliga intervjuer började på ett likartat sätt där respondenterna tillfrågades hur de i stora drag 

definierar begreppet motivation. Enligt Nationalencyklopedin (2015) definieras begreppet 

motivation som “en psykologisk term för de faktorer hos individen som väcker, formar och riktar 

beteendet mot olika mål”. Respondenternas definition av begreppet anser vi vara i enlighet med 

denna definition. Respondenterna beskriver motivation som drivkraft och vilja att uppnå ett visst 

mål.  
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4.2 Vad som motiverar på arbetsplatsen 

Vad som är motiverande för respondenterna varier i stor grad. En av respondenterna beskriver det 

som flera lager men menar att hon främst motiveras när det går bra resultatmässigt. Vidare menar 

respondenten att hon upplever motivation som viktigast när det går sämre försäljningsmässigt.  

“Egentligen är motivation viktigast för mig när det går trögt.” 

       – Respondent 1, The Body Shop 

Respondenterna ansåg att feedback, återkoppling, uppskattning och samhörighet med kollegor var 

väldigt viktig för motivationen på arbetsplatsen. Samtliga respondenter som arbetar på The Body 

Shop upplever också externa faktorer såsom bonusar och belöningar kopplade till 

försäljningsresultat som en viktig motivationsfaktor. En av respondenterna berättar att hon 

motiveras av att sätta upp personliga mål som ofta är kopplade till hennes sätt att sälja. 

Respondenten menar att hon ofta utmanar sig själv genom att under tidsperioder försöka bli extra 

duktig inom ett visst område. På så vis menar hon att hon kan mäta sin utveckling vilket hon i stor 

grad upplever som motiverande.  

Samtliga respondenter på The Body Shop beskriver på olika sätt att det är motiverande att 

tillfredsställa en kunds behov och efterfrågan.  

”Det är jättekul med just den här kundkontakten och när man får möjlighet att visa produkter som 

en kund efterfrågar” 

– Respondent 3, The Body Shop 

Samtliga respondenter var alla överens om att uppskattning och beröm från kollegor samt högre 

uppsatta inom organisationen var av stor vikt när det kommer till att motiveras på arbetsplatsen. En 

av respondenterna ansåg också att julklappar på något sätt fungerade som en motiverande faktor. 

Hon menade att det egentligen inte handlade om det materiella, utan snarare om gesten. Hon 

uttryckte sig på följande sätt: 
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”När man får julklappar till jul och sådana småsaker som gör att man känner sig uppskattad på 

jobbet… man känner liksom att det man gör har betydelse och då känner man sig motiverad till att 

fortsätta.” 

– Respondent 6, H&M 

Det rådde en övergripande samstämmighet bland respondenterna som menar att 

utvecklingsmöjligheterna på jobbet också påverkar deras personliga utveckling utanför 

arbetsplatsen.  Samhörighet är en viktig motivationsfaktor för alla respondenter som menade att 

samhörigheten man kände till kollegor var av stor vikt eftersom att det är kollegorna som man 

arbetar med sida vid sida dagligen.  

”Samhörighet är a och o… man blir som kompisar snarare än kollegor.” 

– Respondent 4, H&M  

Utifrån intervjuerna med respondenterna har vi bildat oss en övergripande uppfattning om att det 

som främst verkar som motiverande för medarbetarna är erkännande, återkoppling samt 

möjligheten till avancemang och personlig utveckling. En intressant iakttagelse som gjorts är dock 

att beroende på organisation så verkar även ekonomisk kompensation kopplat till 

försäljningsresultat som en viktig motivationsfaktor. Herzberg (1974, 2003) menar att alla 

sekvenser där kompensation i någon form kan räknas in verkar som hygienfaktorer. Detta påverkar 

således inte en människas motivation utan kan endast leda till missnöje eller bristande 

tillfredsställelse om behovet inte uppfylls. Vi upplever att resultatet från intervjuerna indikerar att 

en faktor som Herzberg (1974, 2003) kategoriserat som en hygienfaktor, ekonomisk kompensation, 

i själva verket även kan verka som en motivator för respondenterna. Denna analys grundar sig på 

tre av sex respondenter tydligt framfört att det upplever ekonomisk kompensation i form av bonusar 

och belöningar som motiverande i deras dagliga arbete. För att förtydliga detta resonemang är det 

viktigt att återigen poängtera att Herzberg (1974, 2003) menar att en tillfredsställd hygienfaktor inte 

kan skapa en ökad motivation eller tillfredsställelse på arbetsplatsen, utan endast förebygga 

missnöjdhet hos medarbetaren.  

En ytterligare faktor som för samtliga respondenter verkar som en motivationsfaktor, men som 

Herzberg (1974, 2003) kategoriserar som en hygienfaktor, är samhörighet med kollegor. Herzberg 

(1974, 2003) menar att samhörighet är en faktor som inte kan skapa motivation bland de anställda 



 

 

 

35 

inom en organisation, men att ett missnöje hos den anställde tenderar att uppstå om behovet av 

samhörighet/gemenskap inte uppfylls. Samtliga respondenter upplever dock att goda relationer med 

kollegor och chefer är av stor vikt för att de ska känna sig motiverade på arbetsplatsen.  

Ryan & Deci (2005) betonar även dem vikten av gemenskap och samhörighet mellan kollegor samt 

medarbetare och ledning. De menar till skillnad från Herzberg (1974, 2003) att den sociala 

kontexten påverkar en människa i väldigt stor grad, inte minst när det kommer till hur denne 

motiveras på arbetsplatsen. Ryan & Deci (2005) resonerar vidare kring det medfödda behovet av att 

känna samhörighet och gemenskap. Det är ett grundläggande behov hos en människa som måste 

uppfyllas för att denne ska ha möjligheten att känna inre motivation.  

4.3 Vad är mindre motiverande på arbetsplatsen 

Samtliga respondenter ansåg att bristande uppskattning och återkoppling verkade som en icke 

motiverande faktor. När managers och ledningen viftar bort idéer och man känner att det man gör 

inte har någon betydelse för organisationen, då känner respondenterna sig inte motiverade att göra 

sitt yttersta. Alla respondenter nämnde dessutom att arbetsmiljön var väldigt viktig för motivationen 

på arbetsplatsen. En av medarbetarna sa: 

”Jag kan känna att jag tappar motivationen när stressen ökar i butiken, när många är sjuka brister 

styrkan och det syns ute på golvet.” 

– Respondent 5, H&M 

Samtliga respondenter på The Body Shop uppgav att försäljningsresultatet till stor del kan påverka 

arbetsmotivationen. Om man inte får igång säljet och det inte “rullar på” upplever respondenterna 

att man lätt blir trött och oengagerad.  

”Om man haft en dag där det inte går bra försäljningsmässigt och man inte får upp det här att det 

bara rullar på, då kan man känna blä ibland.” 

– Respondent 3, The Body Shop  

Alla respondenter upplever att bristande engagemang från ledningen och högre uppsatta inom 

organisationen bidrar till att de känner sig mindre motiverade på arbetsplatsen. Respondent 1 (The 

Body Shop) förklarar det som känslor av frustration när hon upplever svårigheter i arbetet men inte 
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får den respons hon önskar från ledningen. Hon beskriver att hon inte ser syftet med all 

administration som hon tvingas utföra då hon ändå inte får någon respons.  

Samtliga respondenter nämner brist på erkännande och återkoppling som mindre motiverande på 

arbetsplatsen. Detta är i enlighet med vad Herzberg (1974, 2003) kategoriserar som motivatorer. 

Uppfyllda motivationsfaktorer skapar tillfredsställelse hos en individ, men kan aldrig reducera 

missnöje.  

4.4 Lön  

Samtliga respondenter anser att lön är en viktig faktor för arbetsmotivationen. Respondenterna 

menar vidare att lönen kan bidra till en roligare fritid som i sin tur kan leda till att de gör bättre ifrån 

sig på jobbet. Lönen var en viktig motivationsfaktor för dem då de anser att den speglar hur viktiga 

de är för organisationen. En av respondenterna uttryckte: 

”Det som organisationen ger mig i lön visar på något sätt vad jag är värd för dem.” 

– Respondent 5, H&M 

En respondent upplever att lönen kommit att bli en allt viktigare motivationsfaktor ju äldre hon 

blivit och desto längre hon varit inom organisationen. Hon menar att det är viktigt att lönen speglar 

hennes långa erfarenhet och den tid och det engagemang hon lägger ner på jobbet samt att den 

måste kunna 

“täcka alla de ökade kostnader som kommer i och med att man blir äldre.” 

– Respondent 1, The Body Shop 

I enlighet med Herzberg (1974, 2003) kan lönen ses som något som medarbetarna tror har en 

positiv påverkan på motivationen, men som snarare återspeglar, som Herzberg menar, ett missnöje 

om lönen inte är i enlighet med medarbetarnas förväntningar. Samtliga respondenter svarar ja på 

frågan om lönen är viktig för motivationen men återkommer i sina resonemang ofta till det missnöje 

och minskade engagemang som en för låg lön leder till. Respondenterna har svårt att motivera vad 

eller på vilket sätt lönen kan leda till motivation.  På den öppna frågan om vad som motiverar 

medarbetarna svarar ingen av respondenterna specifikt att lönen är en huvudsaklig 

motivationsfaktor. När man senare under intervjun återkommer till huruvida lön kan verka som 
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motiverande uppger dock samtliga respondenter att lönen är viktig. I enlighet med Granberg (2011) 

kan man således utläsa att det råder vissa tveksamheter gällande uppdelningen av de olika 

faktorerna.  

4.5 Status 

På frågan gällande huruvida status är viktigt för respondenterna svarade samtliga att status är en 

faktor som inte påverkar deras motivation på arbetsplatsen. En respondent uppger dock att status 

kan komma att bli viktigt för henne i framtiden. 

”Jag är bara nitton år så jag känner ingen stress över att jag exempelvis måste få en chefstitel. Om 

jag var fem år äldre tror jag att det hade varit viktigare.” 

– Respondent 2, The Body Shop 

Status kategoriseras enligt Herzberg (1974, 2003) som en hygienfaktor. Om behovet av status 

uppfylls kan en medarbetare känna missnöje. Studiens resultat pekar dock på att medarbetarna inom 

respektive organisation inte ansåg status vara viktig för såväl motivationen som 

arbetstillfredsställelsen i stort. Ingen av respondenterna ansåg status som någonting som motiverar 

dem i deras arbete.  

4.6 Arbetsvillkor och arbetsmiljö 

Samtliga respondenter anser att arbetsvillkor är en viktig faktor till trygghet snarare än motivation. 

En av respondenterna menar att arbetsvillkor är grunden till trygghet för en anställd. Respondenten 

anser att arbetsvillkor är väldigt viktigt och nämner hur dessa skapar ramar för en medarbetare, 

vilka respondenten i sin tur menar ger handlingsutrymme och frihet åt medarbetare. En annan 

respondent säger att arbetsvillkor fungerar som en grundläggande trygghet, men  

”inte direkt något som motiverar mig.” 

– Respondent 4, H&M 

Vid frågan om huruvida arbetsmiljön är viktig för att motiveras på arbetsplatsen svarade samtliga 

respondenter att det var viktigt, men av olika anledningar. En annan respondent menade att det var 

viktigt för henne att hon kände sig säker ur ett fysiskt perspektiv. Detta på grund av att rädslan för 
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eventuella skador skulle kunna bidra till att hon undviker att utföra vissa arbetsuppgifter som skulle 

kunna resultera i att hon skadar sig. En av respondenterna upplever att den fysiska säkerheten i 

butiken är viktig då denna skapar trygghet, vilket hon i sin tur tror kan påverka hennes 

arbetsprestation. Respondenten tar upp rån som ett exempel. Hon menar att är viktigt med 

information samt utbildningar i hur man ska hantera ett sådant scenario.   

Samtliga respondenter upplever att arbetsvillkor snarare verkar som en trygghetsfaktor och en 

faktor som direkt påverkar arbetsmotivationen. Detta stämmer väl överens med Herzbergs (1974, 

2003) kategorisering av arbetsvillkor som en hygienfaktor. Utifrån respondenternas svar man tolka 

det som att om arbetsvillkoren är i enlighet med respondentens förväntningar är denne nöjd, medan 

om arbetsvillkoren inte stämmer överens med förväntningarna tenderar ett missnöje att uppstå.  

Herzberg (2003) klassar arbetsmiljön som en hygienfaktor, detta stämmer överens med 

respondenternas beskrivning av hur arbetsmiljön påverkar dem i deras dagliga arbete. 

Respondenterna är i sina resonemang likartat inställda till att miljön som de arbetar inom på olika 

sätt kan påverka arbetsmotivationen. Viktigt att poängtera är dock att samtliga respondenter endast 

återkommer till det missnöje som de upplever när arbetsmiljön inte är optimal. En av 

respondenterna nämnde ökad stress i butiken på grund av bristande arbetsstyrka som något som kan 

resultera i missnöje. Respondenten förklarar att arbetsbördan i vissa situationer kan bli övermäktig 

om det exempelvis är många sjuka en dag. I och med detta förväntas hon lösa såväl sina egna som 

de sjukskrivnas arbetsuppgifter. Respondentens beskrivning av känslorna som uppstår stämmer 

överens med Herzbergs (1974, 2003) beskrivning av arbetsmiljön som en hygienfaktor då  

respondenterna upplever ett missnöje inom organisationen när arbetsmiljön inte står i linje med 

deras förhoppningar, men inte heller känner de sig motiverade när arbetsmiljön uppfyller deras 

behov.   

4.7 Avancemang och personlig utveckling  

Avancemang är någonting som samtliga respondenter anser vara viktigt för att motiveras på 

arbetsplatsen. Respondenterna ville få bekräftat att möjligheten att avancera inom organisationen 

finns.  
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”Som människa behöver man utvecklas vare sig det är privat eller i arbetslivet… jag tror att det är 

viktigt för att man ska kunna bli tillfredsställd med sitt liv.” 

– Respondent 3, The Body Shop 

En annan respondent menar att avancemang är ett jätteviktigt, hon säger att vissa tjänster nästan 

kräver att man vet hur det är längre ner i organisationen. Genom att ha den kunskapen menar hon 

att man på ett bättre sätt kan förstå hur det är att exempelvis jobba ute på butiksgolvet, 

”man får en bättre inblick i hur lång tid saker tar och vad som är möjligt att utföra och vice versa.” 

– Respondent 1, The Body Shop 

Avancemang var en viktig motivationsfaktor för alla respondenter. Samtliga kopplade på något sätt 

avancemang till personlig utveckling och bekräftelse på att det man gör är bra.  Att få avancera 

inom organisationen upplever respondenterna som ett bevis på att man blir sedd av organisationen.  

Respondenternas uppfattning om avancemang och dess påverkan på motivation är i enlighet med 

Herzbergs (1974, 2003) kategorisering avancemang som motivationsfaktor. En intressant 

iakttagelse är att få av respondenterna inom deras nuvarande arbetsplats fått möjlighet att avancera, 

trots detta upplever dem det som en viktig faktor för arbetsmotivationen. På grund av att de inte fått 

möjligheten till avancemang är det därför svårt för respondenterna att motivera hur avancemang  

kan påverka motivationen på arbetsplatsen.  

Samtliga respondenter uttrycker, med olika formuleringar, att avancemang verkar som en 

bekräftelse på att det man gör är bra samt att avancemang bidrar till personlig utveckling. Detta 

styrks av Ryan & Decis (2000) teori gällande kompetens som något viktigt kopplat till en individs 

motivation. Ryan & Deci (2000) beskriver hur känslor av kompetens kan uppstå när en individ blir 

bekräftad för att det arbete man utfört är bra. Att få avancera inom en organisation kan till stor del 

ses som en bekräftelse på just detta. Vidare innebär kompetens enligt Ryan & Deci (2000) att en 

uppgift ska vara optimalt utformad, detta kan innebära att uppgiften inte ska vara för enkel men inte 

heller för svår. Avancemang inom en organisation för i många avseenden med sig mer utmanande 

arbetsuppgifter vilket således kan tänkas utmana en individs kompetens nivå och på så vis även 

verka som motiverande.  
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4.8 Prestation och kompetens 

Samtliga respondenter upplever att prestation är viktigt för motivationen. En respondent uttrycker: 

”att nå resultat är jätteviktigt för mig… gör jag det så får jag ju höra att jag är duktig och det 

påverkar ju min motivation så klart.” 

– Respondent 3, The Body Shop 

Samtliga respondenter upplever att kompetens är en förutsättning för att kunna utföra sitt arbete på 

bästa sätt. Alla respondenter upplevde att kompetens är en viktig faktor som kan bidra till att 

arbetsmotivationen ökar, då bristande kompetens kan försätta dem i svåra situationer med 

framförallt kunder. En av respondenterna uttryckte: 

”ibland tycker jag att informationen är bristande, det påverkar mig i mitt arbete… jag kan typ inte 

alltid svara på frågor som kunder ställer.” 

– Respondent 6, H&M 

En respondent upplever att hon har den kompetens som hennes arbete kräver men att det är upp till 

henne att hålla sig uppdaterad gällande ny information rörande exempelvis produktsortiment etc. 

Respondenten menar att det delvis är upp till henne själv att skapa förutsättningar för sitt arbete. 

Beroende på hur uppdaterad hon håller sig om ny information på arbetsplatsen, så kan hon själv 

styra huruvida en uppgift är lätt eller svår för henne att utföra.  

”det upp till var och en hur mycket man vill lära sig.. .vi har tex information på intranätet som man 

kan läsa om vad som pågår inom organisationen och kampanjer och sånt… om jag håller mig 

uppdaterad där så har jag den kompetens som krävs i mötet med kunden” 

– Respondent 3, The Body Shop 

Prestation kan enligt Herzberg (1974, 2003) beskrivas som att man lyckas med ett slutförande av en 

arbetsuppgift och att man ser tydliga resultat av sitt arbete. En intressant iakttagelse som 

uppmärksammats genom empiriinsamlingen och i samtalen med respondenterna är att The Body 

Shops butiker upplevs ha ett starkt säljfokus. Detta medför i sin tur att samtliga respondenter från 

organisationen starkt drivs och motiveras av att uppnå resultat kopplat till försäljning. Vidare kan 

man av detta utläsa att en hög grad av självbestämmande kopplat till varje individs säljteknik är 

viktigt. Detta stämmer väl överens med Ryan & Decis (2000) syn på autonomi som viktigt för en 
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individs motivation. Samtliga respondenter inom The Body Shop känner sig fria att själva 

bestämma hur de lägger upp sin säljstrategi, något som de i sin tur upplever påverkar deras 

prestation.  

Till skillnad från respondenterna på The Body Shop så talade respondenterna på H&M i stor grad 

om vikten av att besitta rätt kompetens och menade vidare i det i mångt och mycket är 

organisationens ansvar att förse dem med detta. Detta kan ske genom exempelvis utbildningar. I 

enlighet med Ryan & Decis (2000) syn på kompetens, menar medarbetarna på H&M att en 

bristande kompetens kan försätta dem i svåra situationer i mötet med kunden. En respondent menar 

i sin tur att en sådan här situation kan minska arbetsmotivationen, vilket stämmer överens med 

Ryan & Decis (2000) beskrivning av kompetens.  

4.9 Erkännande och återkoppling 

Erkännande och återkoppling var några av de viktigaste faktorerna för att motiveras på 

arbetsplatsen för samtliga respondenter. Alla menade att det var viktigt för dem att få feedback på 

det arbete de utfört för att det ska kunna gå vidare och förbättra sitt arbetssätt. Dessutom ansåg alla 

respondenter att det var viktigt med erkännande då det visar att man är betydelsefull för 

organisationen. 

”Att min chef ger mig beröm eller uppmärksammar någonting bra jag har gjort gör att jag känner 

mig motiverad…” 

– Respondent 5, H&M 

Samtliga respondenter anser att erkännande och återkoppling på det arbetet man utfört fungerar som 

en bekräftelse för dem. Återkoppling anser samtliga är viktigt för att kunna förbättra sitt arbetssätt, 

genom att få veta vad man gjort bra respektive mindre bra, kan man ändra på sitt sätt att utföra vissa 

arbetsuppgifter.  
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”Det blir en bekräftelse på att ens handlingar var bra… och det vill man ju alltid höra. Då vill jag 

ju prestera bra igen och igen och igen.” 

– Respondent 3, The Body Shop 

Samtliga respondenter upplever erkännande, i form av exempelvis beröm, som den viktigaste 

motivationsfaktorn. Den övergripande motiveringen är att alla människor mår bra av att höra att 

dem är duktiga. Detta är i enlighet med såväl Herzbergs (1974, 2003) klassificering av feedback 

och återkoppling som motivationsfaktor samt Ryan & Decis (2000) beskrivning av erkännande 

kopplat till kompetens som viktigt för motivationen.  

4.10 Ansvar och autonomi 

Samtliga respondenter upplever att ansvar på ett eller annat sätt bidrar till motivation. En av 

respondenterna resonerade på följande sätt: 

”att jag har ansvar innebär att man blir litad på, och det vill man ju.” 

– Respondent 4, H&M 

Respondenterna upplever i olika utsträckning att autonomi är viktig för motivationen. En 

respondent beskriver att hon upplever att hon har ett fritt arbete på så vis att hon kan forma 

utförandet av sitt arbete utefter hur hon själv vill. Hon beskriver att hon varje dag måste uppnå ett 

visst resultat och nå upp till vissa siffror, men att det är upp till henne hur hon gör detta.  

” jag känner också att jag påverkar på ett annat sätt och känner mig viktigare när jag får vara med 

och bestämma.” 

– Respondent 4, H&M 

En annan respondent menar att det är viktigt att få vara med och bestämma då hon i större 

utsträckning förstår syftet med uppgiften. Respondenten berättar att man i butiken förr fick vara 

med och sätta budgeten och diskutera samt framföra åsikter. Nu kommer budgeten för butiken 

redan färdigställd. Respondenten menar att hon saknar att ha ett handlingsutrymme.  

Kontroll är något som respondenterna upplever som en faktor som bidrar till att motivationen 

minskar. En respondent upplever att motivationen minskar när saker och ting läggs fram som ”det 

är det här som ska göras” och ingenting om varför man ska göra det.  Respondenten menar att 
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order och tillsägelser där man själv inte ser poängen är väldigt omotiverande. Även egna 

inloggningar i kassan upplevs som en form av kontroll. 

”På min arbetsplats loggar vi in med egna inloggningar varje gång vi står vid kassan… i början 

fattade jag inte varför, men nu har jag insett att det säkert är för att kontrollera oss när det gäller 

felslag och sånt.” 

– Respondent 5, H&M 

Genom att få vara med och bestämma, exempelvis hur arbetsschemat ska se ut, så kan det leda till 

ökad motivation och arbetstillfredsställelse bland personalen inom organisationen, menade 

respondenterna. Herzberg (1974, 2003) menar att ha ett eget ansvar över sitt arbete samt friheten att 

vara med och påverka sitt arbete är starkt kopplat till arbetstillfredsställelse enligt 

motivationsfaktorerna. Om medarbetaren inte får ta eget ansvar på arbetsplatsen eller vara med och 

bestämma samt vara delaktig i besluten som fattas inom organisationen kan detta enligt Herzberg 

(1974, 2003) bidra till att risken för missnöje bland medarbetarna ökar.  

 

4.11 CSR och motivation  

Fyra av sex respondenter visste inte vad begreppet CSR innebar förrän de fick det förklarat för sig. 

När de fick begreppet förklarat för sig förstod samtliga respondenter vad som syftades på. Några av 

respondenterna svarade att CSR inte direkt är någonting som bidrar till att de motiveras på 

arbetsplatsen och att detta till stor del beror på att de inte aktivt arbetar med CSR i den dagliga 

verksamheten och det är inte heller någonting som förmedlas ner till butiksnivå inom 

organisationen. Respondenterna menar också att de kan känna sig omotiverade till att prestera på 

arbetsplatsen när de själva känner att organisationen inte tar sitt ansvar. Det behöver dock inte 

handla om just CSR.  En av respondenterna förklarade det på följande sätt:  
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”Jag måste erkänna att jag inte alls är insatt i H&M arbete med hållbarhet och sånt… det är 

någonting vi pratat om inom organisationen, men inget som vi ständigt påminns om… vi har fått 

information, speciellt efter skandalen med barnarbete, då pratade vi mycket om det i butiken, 

främst mellan varandra vi som jobbade där… men annars är det ingenting som varit centralt, i alla 

fall inte under min tid och i de butikerna jag jobbat. ”  

– Respondent 4, H&M 

En respondent upplever företagets CSR-aktiviteter som mycket motiverande och säger att hon i 

framtiden aldrig skulle kunna jobba på en arbetsplats som inte arbetar med sådana frågor. 

Respondenten uppger vidare att det med tiden har blivit allt viktigare och mer intressant med CSR-

aktiviteterna. 

”Det är så stort att jag aldrig skulle kunna jobba på ett ställe som inte jobbar med det.” 

– Respondent 1, The Body Shop 

Respondenten uppger att man på butiksnivå får bestämma över CSR-aktiviteterna på så vis att man 

exempelvis kan bestämma om man i butiken vill skänka julklappar till organisationer som arbetar 

med att hjälpa bland annat hemlösa. Respondenten anser att denna frihet kopplat till CSR-

aktiviteterna är motiverande men att hon helst hade önskat att man fick bestämma ännu mer över 

vad man kan göra på butiksnivå.  

En annan respondent uppger att hon började arbeta på The Body Shop av andra orsaker än att för att 

det arbetar mycket med ”hållbarhet och fair-trade och sånt” 

”Jag gillar skönhetsprodukter, sen tycker jag såklart att det är bra att The Body Shop tar stort 

ansvar men det är inte direkt något som motiverar mig.” 

– Respondent 2, The Body Shop 

Genom intervjuerna med respondenterna kan man tydligt se att CSR inte är något som har en direkt 

påverkan på medarbetarnas arbetsmotivation men som däremot verkar som viktigt för samtliga 

medarbetare. CSR upplevs viktigt ur den aspekten att medarbetarna beskriver hur de skulle bli 

besvikna på organisationen om det samhällsansvar som förväntas tas av dem inte uppfylls.  Utifrån 

detta kan man dra en parallell till Herzberg (1974, 2003) och se CSR som en typ av hygienfaktor 

som om den inte uppfylls tenderar att skapa ett missnöje hos medarbetaren. Om man vidare väljer 
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att kategorisera CSR som en hygienfaktor i form av “organisationens administration och policys” 

(alltså ett företags kommunikation och övergripande aktiviteter som berör hela organisationen) kan 

man dra en koppling till Nijhof & Jeurissen (2010) resonemang gällande CSR-aktiviteter som 

externa påtryckningar. Författarna hänvisar till Self- Determination Theory och menar att en 

persons känsla av intern motivation minskar när en extern påtryckning ligger till grund för 

utförandet av en arbetsuppgift. Nijhof & Jeurissen (2010) beskriver hur detta tenderar att uppstå i de 

fall företag presenterar en organisatorisk inställning till CSR-frågor för människor som i sig själva 

är internt motiverade av CSR.  

 

I nästa avsnitt besvaras de frågeställningar som legat till grund för studien genom att slutsatser om 

studiens resultat presenteras.   
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5. Slutsatser 

I detta diskussionsavsnitt presenteras studiens slutsatser genom att syftet och frågeställningarna 

besvaras. 

 

• Vad motiverar butiksmedarbetare som arbetar inom detaljhandeln? 

Resultatet av studien visar att medarbetarna till stor del motiveras av faktorer såsom erkännande, 

personlig utveckling och avancemang, återkoppling samt samhörighet. Vidare har det genom 

intervjuerna framkommit att även faktorer av extern karaktär verkar som motiverande för 

medarbetarna om än i en mindre utsträckning. En slutsats som kan dras är att det i vissa fall råder 

osäkerhet kring klassificeringar av faktorer kopplat till Herzbergs tvåfaktorsteori. Herzbergs (1974, 

2003) klassificering av hygienfaktorer som något som inte kan skapa tillfredsställelse eller 

motivation är något snäv när denna tillämpas på medarbetarna inom detaljhandeln då samtliga 

medarbetare, om än i olika uträkning uppgett lön och annan typ av ekonomisk kompensation samt 

arbetsrelationer som motivationsskapande.  

 

• Kan företagens CSR-aktiviteter upplevas påverka arbetsmotivationen hos 

anställda inom detaljhandeln? 

Studiens resultat har frambringat att organisationernas CSR-aktiviteter i liten utsträckning skapar 

känslor av motivation hos medarbetarna men att fenomenet ändå kan betraktas som viktigt för 

samtliga medarbetare. Denna slutsats dras då samtliga medarbetare uppger att de skulle känna ett 

starkt missnöje om organisationen inte tar det samhällsansvar som förväntas av dem.  

6. Avslutande diskussion 

I detta avsnitt förs en avslutande diskussion angående den metod som använts under studiens gång. 

Vidare ges förslag på vidare forskning. 
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6.1 Metoddiskussion 

Syftet med denna undersökning var att 1) identifiera vad som kan tänkas motivera medarbetare 

inom detaljhandeln samt 2) om en organisations CSR-aktiviteter kan upplevas påverka 

arbetsmotivationen bland medarbetarna. Utifrån undersökningens syfte anser vi att den valda 

metoden i form av kvalitativ ansats var lämplig för denna typ av studie. Genom de 

semistrukturerade intervjuerna där respondenterna fick möjligheten att svara fritt på öppna frågor 

har man haft möjlighet att få en djupare förståelse för ämnet och således kunnat besvara studiens 

syfte och frågeställningar.  

I ett inledande stadie av arbetsprocessen var tanken att studien skulle handla om CSR och hur en 

organisations aktiviteter kopplat till CSR kan tänkas motivera den anställde. Efter flertalet 

diskussioner författarna emellan samt med handledare kom man dock fram till att arbetet istället 

skulle ta en huvudsaklig inriktning mot arbetsmotivation och inom ramarna för det även undersöka 

om CSR kan upplevas påverka densamma. Man ändrade således uppsatsens ursprungliga syfte och 

formulerade om frågeställningarna. Efter transkriberingen av den första intervjun upptäcktes det att 

frågorna som var formulerade i intervjuguiden inte gav den relevanta informationen som önskades 

för att besvara det ursprungliga syftet. Detta då man i intervjun med respondenten tenderade att 

hamna i samtal rörande strategier och tillvägagångssätt för att motivera snarare än vilka faktorer 

och känslor som respondenten själv upplevde kopplat till arbetsmotivation.  Detta bidrog till att 

intervjuguiden formulerades om och att en del frågor lades till medan andra togs bort i hopp om att 

få önskad relevant empiriskt material som studien grundas på. När alla intervjuerna var gjorda 

ansåg man att frågorna som användes under intervjutillfällena gav intressant och tillräckligt 

material för att kunna besvara frågeställningarna. 

Tillvägagångssättet för att få kontakt med butiksmedarbetare som kunde tänka sig att ställa upp i 

studien utgick från telefonsamtal samt fysiska möten där tider för intervjuer bokades. Man upplevde 

under studiens gång inga direkta svårigheter med att få tag på personer som kunde medverka och 

samtliga respondenter visade engagemang för undersökningen. I och med att studien haft en 

hermeneutisk utgångspunkt så är möjligheterna för tolkning av resultatet stora.  Även om man 
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försökt att hålla sig så neutralt inställd som möjligt under intervjuernas gång kan man inte bortse 

från att tidigare erfarenheter och ett visst förhållningssätt till teorin kan ha kommit att påverka 

studiens resultat. Genom att man haft en medvetenhet kring detta under studiens gång har man 

försökt att analysera resultatet på ett så jämlikt sätt som möjligt, varför studiens trovärdighet kan 

upplevas som hög.  

En eventuell begränsning i studien kan vara att tillförlitligheten kan ha påverkats på så sätt att 

respondenterna svarat på frågorna som ställdes på ett social önskvärt sätt. Med detta menar man att 

svaren som framkom i studien eventuellt kan ha varit svar som respondenterna ansåg vara ”de rätta 

svaren”. Detta var någonting som diskuterades innan intervjuerna ägde rum, och för att på bästa sätt 

försöka undvika sådana scenarion delades intervjufrågorna upp i olika teman som respondenterna 

var fria att svara på hur de ville. Vidare ansågs det viktigt att hålla intervjuerna i avslappnade 

miljöer, varför man valde att hålla intervjuerna i bekväma miljöer som respondenterna kände igen, 

exempelvis lagerlokalen i butiken de arbetade i eller närliggande cafeteria som respondenten 

rekommenderat för intervjun. 

6.2 Förslag till vidare forskning  

Syftet med denna studie var att få en inblick i vad som kan verka som motiverande för 

butiksmedarbetare inom detaljhandeln. Vidare var syftet att undersöka huruvida ett företags CSR-

aktiviteter kan upplevas påverka arbetsmotivationen. Uppfattningen man fått är att området 

arbetsmotivation kopplat till CSR är ett relativt outforskat område. Det finns dock flera artiklar som 

belyser CSR och dess koppling till en medarbetares känsla av tillfredsställelse men det är dock inte 

klargjort huruvida det rör sig om känslor av engagemang eller motivation. Det skulle på så vis vara 

intressant att utföra en mer djupgående studie gällande hur en organisations arbete med CSR 

påverkar en medarbetare samt försöka identifiera vilka typer av känslor som kan uppstå kopplat till 

CSR.  

En ytterligare intressant inriktning på studie skulle vara att närmare undersöka hur Herzbergs 

hygienfaktorer uppfattas av medarbetare inom detaljhandeln. I intervjuerna som gjordes framkom 

det att en del faktorer som Herzberg klassificerar som hygienfaktorer, alltså sådana faktorer som 

inte är motivationsskapande men kan bidra till missnöje om de inte tillfredsställs, var motiverande 
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för medarbetarna inom The Body Shop samt H&M. På grund av att man under intervjuerna 

upplevde att det uppstod vissa osäkerheter och svårigheter i att förklara varför faktorerna verkade 

som motiverande skapades en nyfikenhet kring om det kan vara så att faktorerna snarare leder till 

ett missnöje om de inte tillfredsställs än att de skapar känslor av motivation. 

Då denna studie är av kvalitativ karaktär skulle det vara intressant att utföra en likadan studie men 

på ett kvantitativt sätt. Det skulle vara intressant att studera samma frågeställningar med hjälp av 

enkäter istället för intervjuer, detta för att fler respondenter ska få möjligheten att medverka i 

studien och att man därmed kan dra slutsatser utifrån en större urvalsgrupp. 
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Bilagor  

Information till respondenter 

Hej, 

Vi är två studenter från Södertörns högskola som denna termin skriver vår kandidatuppsats inom 

Företagsekonomi med inriktning mot organisation. 

I vår studie undersöker vi vad som motiverar butiksmedarbetare inom detaljhandeln samt om en 

organisations CSR-aktiviteter kan verka som motiverande för de anställda. 

Studien kommer att baseras på semistrukturerade intervjuer där samtliga respondenter är anonyma. 

Intervjuerna kommer att spelas in och svaren kommer att kodas och sammanställas för analys, 

tolkning samt diskussion. 

 

Tack för att valt att medverka i denna undersökning! 

 

Vänligen, 

Nicole Mourad och Frida Gylner 
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Intervjuguide 

Bakgrund 
Ålder 

Har du någon tidigare utbildning? 

Hur länge har du arbetat på The Body Shop/H&M? 

Vad har du för befattning? 

Varför valde du att börja arbeta på The Body Shop/H&M? 

 
Motivation 

Definiera begreppet motivation? Vad tänker du på? 

Vad upplever du som motiverande på din arbetsplats? Varför? Exempel! 

Vad upplever du som mindre motiverande på din arbetsplats? Varför, exempel! 

 
Prata med respondenten om nedan faktorer och hur de kan påverka arbetsmotivationen 

Prestation 

Erkännande 

Arbetet i sig 

Eget ansvar 

Personlig utveckling 

Avancemang 

Organisationens administration och polices 

Tillsyn 

Arbetsrelationer 

Arbetsmiljö 

Lön 

Status 

Arbetstrygghet 
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CSR 

Vad vet du om CSR? 

Hur arbetar organisationen där du är anställd med CSR? 

Påverkas dina vardagliga sysslor på arbetsplatsen av organisationens arbete gällande CSR? Hur? 

Hur påverkas du av organisationens arbete med CSR? Hur? 

Kompetens 

Vad innebär kompetens för dig? Förklara 

Varför är kompetens viktigt/inte viktigt? 

Hur gör organisationen för att du ska känna dig kompetent? 

Vilka möjligheter för kompetensutveckling finns på din arbetsplats? 

Samhörighet 

Berätta om miljön du arbetar i, vad är bra/mindre bra? 

Är samhörighet viktigt för sig? Varför? 

På vilket sätt påverkar samhörighet dig? 

Autonomi 

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 

Har du möjlighet att agera fritt och ta egna initiativ i ditt dagliga arbete? 

Hur påverkar frihet och eget initiativtagande dig i sådana fall? 

Är det viktigt för dig att få ta egna initiativ, ha frihet under ansvar etc? 

Kontroll 

Vad innebär kontroll för dig? 

Kommer du i kontakt med någon form av kontroll i dagliga arbeten? Berätta 

Kan kontroll på något sätt påverka dig i ditt dagliga arbete? Hur? 

 


