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Sammanfattning  
 

Titel: Vikten av att vara motiverad  

Datum: 2017-05-26 

Kurs: Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15 hp 

Författare: Mattea Ilic och Malin Moberg  

Handledare: Mikael Olsson  

Syfte: Undersöka vilka skillnader och likheter i motivationsfaktorer som går att upptäcka 

mellan chefer och anställda på detaljhandelskoncernen Nilson Group. Fokus har legat på att 

undersöka vilka av de inre och yttre motivationsfaktorerna som väger tyngst hos respektive 

yrkesgrupp och att utreda vilka eventuella samband som finns mellan dem. 

Metod: För att besvara frågeställningen har en kvantitativ fallstudie gjorts på en koncern och 

dess företag inom detaljhandelsbranschen. Data har samlats in i form av enkäter.  

Slutsatser: Det går att se ett tydligt mönster av att det är de inre motivationsfaktorerna som 

har störst betydelse för både chefer och butiksanställda. 29 av 30 chefer i undersökningen, 

motsvarande 97 procent, motiveras främst av inre motivationsfaktorer. 26 av 30 anställda i 

undersökningen, motsvarande 87 procent, motiveras främst av inre motivation. Det var ingen 

som enbart motiverades av den inre eller yttre faktorn utan för samtliga respondenter fanns 

det influenser av båda faktorerna. Det gick att fastslå en signifikans skillnad mellan 

yrkesgrupperna i ett påstående tillhörande varje teori. Det gick också att se tydliga likheter i 

två påståenden. I de övriga kunde en del samband och olikheter upptäckas men det gick inte 

att signifikant fastslå. Det går att statistiskt säkerställa att de enskilda medelvärdena för 

respondenternas svar är representativt för populationen på en 95 procent signifikansnivå. Det 

betyder att det går att fastställa att det är de inre faktorerna som betyder mest. 

 

Nyckelord: Motivation, detaljhandel, inre motivation, yttre motivation, anställda, chefer, 

koncern 
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Abstract  
 

Title: The importance of being motivated  

Date: 2017-05-26 

Course: Bachelor thesis in Business Economics, 15 credits  

Authors: Mattea Ilic och Malin Moberg  

Supervisor: Mikael Olsson  

Purpose: To investigate the differences and similarities in motivational factors that can be 

found between managers and employees on companies in the retail business. Focus has been 

on investigating which of the internal and external motivational factors affect managers and 

employees most inner and to examine the relationships between them. 

Methodology: In order to answer the question, a quantitative case study has been conducted 

on a company group and its subsidiaries in the retail industry. Materials have been collected 

in the form of surveys.  

Conclusions: It is possible to see a clear pattern that the internal motivation are of greatest 

importance to both managers and employees. 29 out of 30 managers in the survey are 

motivated primarily by internal motivation factors. 26 out of 30 employees in the survey are 

motivated primarily by internal motivation. There was no respondent just motivated by the 

internal or external factor. All respondents were therefore influenced by both factors. It was 

possible to determine a significant difference between the occupational groups in a statement 

belonging to each theory. There were also clear similarities in two statements. In the others, 

some relationships and differences could be detected but could not be determined 

significantly. 

 

Keywords: Motivation, retail, internal motivation, external motivation, employees, 

managers, group 
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Förord  
 

Först av allt vill vi rikta ett stort tack till de respondenter på koncernen Nilson Group AB som 

bidragit med sin tid och sina åsikter, utan er hade uppsatsen aldrig gått att genomföra. Vi vill 

även tacka vår handledare Mikael Olsson för den vägledning som vi fått. Även ett stort tack 

till alla andra som tagit sig tiden att läsa vår uppsats, lämnat konstruktiv kritik och därigenom 

lett oss fram i skrivandet samt ökat kvalitén på vårt arbete. Det har varit en lång och 

intressant resa, där många nya kunskaper och insikter har kommit till oss. En av de saker vi 

tar med oss från det här arbetet är främst hur mycket tid det tar att skriva ett enda stycke. Att 

det inte bara är skrivandet i sig, utan en process där informationssökning, bearbetning och 

korrekturläsning tar upp den mesta tiden. Dessutom hur tankar och idéer ibland kan behöva 

tid att växa för att bli någonting bra.  

 

Till sist vill vi även tacka varandra för den här lärorika tiden som resulterat i nya lärdomar 

och inte minst många skratt.  

 

Stockholm, 26 maj 2017 

 

 

 

 

  

     Malin Moberg            Mattea Ilic 
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Disposition  
 
Uppsatsen börjar med en inledning där relevanta begrepp beskrivs och en problembakgrund 

som leder till forskningsfrågan. Även studiens syfte samt avgränsningar diskuteras. 

Inledningen övergår till en bred teoretisk referensram där olika motivationsteorier redogörs 

för. I metodavsnittet beskrivs forskningsmetod, population och urval, distribution och 

konstruktion av enkäten samt studiens validitet, reliabilitet och replikerbarhet. Därefter 

redogörs all empiri, både primärdata och sekundärdata, i ett resultatavsnitt. I analysen görs en 

analys av primärdata utifrån den teoretiska referensramen. Sedan presenteras slutsatserna 

baserade på analysen och frågeställningarna besvaras. Slutligen diskuteras slutsatserna och 

egna reflektioner framförs.  

 

 
Figur 1 - Disposition 

(Egengjord figur) 
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Ordlista 
 

Anställda - I den här studien syftar benämningen till alla personer som arbetar i en fysisk 

butik inom detaljhandeln men som har någon annan arbetstitel än butikschef. Genomgående i 

uppsatsen benämns dessa som anställda eller butiksanställda.  

 

Chef - I den här studien menas med den här termen de personer som har det högsta ansvaret i 

en fysisk butik inom detaljhandeln, benämns också som butikschef.  

 

Detaljhandel - Sista ledet i distributionskedjan av varor, från producent till konsument 

(Nationalencyklopedin, 2017:a). Kan även benämnas som fackhandel och innebär försäljning 

av bl.a. kläder, möbler och elektronik (Ekolex, 2017). I den här uppsatsen benämns det dock 

genomgående som detaljhandel.  

 

Inre motivation - Definieras som att en individ gör något för den inre tillfredsställelsen 

(Reiss, 2012). En individ agerar för att det är roligt, intressant eller utmanande (Ryan & Deci, 

2000) 

 

Medarbetare - Med denna benämning avses i den här uppsatsen samtliga som arbetar i en 

fysisk butik inom detaljhandeln oavsett vad de har för arbetstitel, det vill säga både chefer 

och anställda.  

 

Motivation - Enligt Nationalencyklopedin definieras motivation som ”En psykologisk term 

för faktorer som väcker och riktar beteendet hos individen att uppnå olika mål” 

(Nationalencyklopedin, 2017:b).   

 

Yttre motivation - Definieras som när en aktivitet görs i syfte att uppnå någon form av 

belöning eller beröm, från exempelvis en chef eller kollega (Reiss, 2012). 
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Inledning  
___________________________________________________________________________ 

 

I det inledande avsnittet redogörs för relevanta begrepp, problembakgrund, syfte, 

forskningsfråga samt avgränsningar 

___________________________________________________________________________ 

 

1.1 Bakgrund 
Under det senaste årtiondet har fler företag fått ökad kännedom om hur viktigt det är att deras 

medarbetare trivs på arbetsplatsen och är motiverade. Organisationen och ledningen måste 

motivera sina anställda till att prestera och uppnå sina samt organisationens mål (Jacobsen & 

Thorsvik 2014, s. 222-223). Det diskuteras mycket om huruvida dagens människor arbetar 

hårdare eller mindre hårt och om de har lika mycket vilja och motivation till att arbeta jämfört 

med tidigare generationer (Pinder, 2008). Enligt Gustavsson (1998) ansåg Frederick W. 

Taylor att medarbetare motiveras till att arbeta genom ekonomiska belöningar och att dessa 

belöningar bestämmer hur hårt de presterar på arbetet (Gustavsson 1998, s.10). Maija Renko 

et al. (2012) skriver att Victor H. Vroom diskuterade i sin teori, kallad för förväntansteorin, 

att belöningen måste vara tillfredsställande för att en individ ska vara motiverad till att utföra 

arbetet (Renko, Kroeck & Bullough, 2012). Ytterligare faktorer som engagerar individer till 

sitt arbete kan vara förväntningar, behov och belöningar som finns på individen (Business 

Dictionary, 2017) 

 

Jerry J. Sullivan (1989) menar däremot att medarbetares motivation styrs av intressen och 

dessa påverkas av faktorer såsom individens personlighet och ålder (Sullivan, 1989). Känslan 

av tillhörighet på arbetsplatsen och arbetsförhållanden är andra faktorer som kan påverka 

motivationen hos individer (Abrahamsson & Andersen 2005, s. 141-142).  
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Benjamin Schneider och Clayton P. Alderfer menar att det är viktigt att individer känner att 

arbetsuppgifterna är intressanta samt varierande men även att arbetet är meningsfullt och 

bidrar till organisationen. Vidare menar de att individer motiveras av personlig utveckling 

men även möjligheten till ett självförverkligande, till exempel karriärsklättring inom 

organisationen. Om en individ får känna att den använder sin kompetens och sina färdigheter 

till fullo kan ett självförverkligande uppnås (Schneider & Alderfer, 1973).   

 

“People want to do a good job. Employees don't leave work at the end of the day and say "I 

feel great! I did a lousy job today!" People want to excel and they are motivated to excel. The 

challenge is to release that motivation” (Bent & Freathy 1997, s. 201). 

 

Motivation kan förklaras i inre och yttre faktorer som ökar lusten hos individer att ständigt 

vara intresserade samt engagerade i sitt arbete eller prestera för att uppnå mål (Business 

Dictionary, 2017). Motivation är inget som en grupp eller en organisation kan uppnå 

kollektivt utan det är individuellt. Det är heller inte något som en föds med utan det skapas 

och formas efter personliga och externa variabler (Abrahamsson & Andersen 2005, s. 141-

142). Richard M. Ryan och Edward L. Deci menar att motivationen kan variera både i mängd 

och i olika sorters motivation. En person som har drivkraft till att agera anses vara motiverad 

medan en som inte besitter denna egenskap anses vara omotiverad (Ryan & Deci, 2000). Dag 

Jacobsen och Jan Thorsvik (2014) skriver att motiverade medarbetare vill använda sina 

kunskaper och åstadkomma något utöver det vanliga för organisationen. De tar sig an 

problem på egen hand och hjälper gärna sina kollegor utan någon ersättning. Motiverade 

medarbetare försöker på eget initiativ hitta nya lösningar på problem vilket gör att de ökar 

kvaliteten, produktiviteten samt innovationen i organisationen. En ökad kvalitet, produktivitet 

och innovation leder till ekonomiska fördelar för organisationen. Samtliga faktorer kan leda 

till en ökad nöjdhet bland kunder och därmed till högre försäljning och lägre 

produktionskostnader för företaget (Jacobsen & Thorsvik 2014, s. 222-223). 
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1.2 Problembakgrund  
Det finns ett brett utbud av forskning om motivation och även om motivation inom 

arbetslivet. Inom specifika branscher är utbudet däremot mer begränsat och endast ett fåtal 

studier finns att tillgå, som i exempelvis detaljhandeln, trots att detta är en väldigt stor 

bransch (Bent & Freathy, 1997). Wickelgren et al. tar upp tidigare studier, av de få som 

minns, som gjorts inom detaljhandeln och där har det framkommit att motivationen är otroligt 

viktig i denna bransch. Detaljhandelsbranschen präglas av interaktionen mellan medarbetaren 

och kunden, vilket gör att mötet mellan dessa måste bli framgångsrikt. Kunder vill få ett 

positivt och kvalificerat bemötande och det kan antas ske bäst om medarbetaren är motiverad. 

Engagerade och motiverade medarbetare kan även påverka företagens sortiment och 

lönsamhet genom förslag på förbättringar från kunder (Wickelgren et al. 2016, s. 12). 

Därmed är det de som utvecklar organisationen och säkerställer överlevnaden genom att vara 

konkurrenskraftiga på marknaden (Todericiu et al., 2013). Detta gör att arbetaren är 

organisationens viktigaste resurs (Wickelgren et al. 2016, s. 12).  

   

Widerstedt et al. (2006) menar att detaljhandeln är betydande i det svenska näringslivet och 

att det är en bransch som växer fort. Enligt Handelsrådet arbetade år 2016 ca 250 000 

personer inom detaljhandeln i Sverige. Detta innefattar både de som arbetar i de fysiska 

butikerna och de som arbetar med administrativa arbetsuppgifter på företagens kontor 

(Handelsrådet, 2016). Detaljhandeln sysselsätter fler kvinnor än män, vilket gör detaljhandeln 

till en kvinnodominerad bransch (Handelsrådet, 2016) (Tillväxtverket, 2015).  

 

I detaljhandelns fysiska butik finns det olika arbetsroller och uppgifter. Det finns butikschefer 

och det finns de som är anställda som försäljare. Dessa två grupper arbetar i samma lokaler 

och med liknande arbetsuppgifter, dock har butikschefen ansvar för personal och 

ekonomifrågor i större utsträckning än den anställde. Det krävs någon form av utbildning för 

att bli butikschef och snittlönen är högre för en butikschef än för en butiksanställd (Alla 

studier 2013 a, b).  
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Inom den valda koncernen, Nilson Group AB, finns det enligt deras HR-avdelning likheter 

mellan arbetsuppgifterna, såsom att de som arbetar i butikslokalerna har som huvuduppgift 

att sälja skor till konsumenter. De tar även emot varuleveranser och plockar i ordning. 

Skillnad mellan yrkesgrupperna är att cheferna har personalansvar och skall se till att alla 

sköter sig samt har det övergripande ansvaret för butiken. De har en högre snittlön än de 

anställda och oftast bekvämare arbetstider då de arbetar färre kvällar och helger. De har oftast 

arbetat fler år i företaget än vad de anställda har. 

 

Då detaljhandelsbranschen präglas av interaktionen mellan medarbetaren och kunden samt att 

medarbetarna är ansiktet utåt för organisationen, väcks en fråga kring vad som motiverar 

medarbetarna. Motiveras chefer och anställda i de fysiska butikerna främst av inre eller yttre 

motivationsfaktorer? Och med delvis samma och delvis olika arbetsuppgifter på sina jobb, 

samma lokalisering av arbetsplats, olika lön och olika utbildningsnivå frågar sig även 

författarna om huruvida chefer och butiksanställda hittar sin motivation i samma faktorer 

eller om det finns skillnader mellan dessa två yrkesgrupper.    

  

1.3 Syfte  
Syftet med studien har utmynnat i att jämföra vilka skillnader och likheter i 

motivationsfaktorer som går att upptäcka mellan chefer och anställda på 

detaljhandelskoncernen Nilson Group. Fokus har legat på att undersöka vilka av de inre och 

yttre motivationsfaktorerna som väger tyngst hos respektive yrkesgrupp och att utreda vilka 

eventuella samband som finns mellan dem.   

 

1.4 Forskningsfråga  

- Är det inre eller yttre motivationsfaktorer som väger tyngst hos chefer respektive anställda 

för att prestera på jobbet inom detaljhandelskoncernen Nilson Group? 

- Vilka skillnader och/eller likheter i motivation finns det mellan chefer och anställda? 
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1.5 Avgränsningar 
Studien skall undersöka motivationsfaktorer inom detaljhandelsbranschen på sex företag 

inom koncernen Nilson Group AB i Stockholmsområdet. Genom att avgränsa 

undersökningen till en koncern utesluts många andra faktorer som skulle kunna påverka data. 

Inom koncernen har medarbetarna i respektive yrkesgrupp likadana arbetsuppgifter och 

arbetar på samma villkor, vilket gör att fokus enklare kan isoleras till att endast undersöka 

motivationsfaktorer. Inom den valda koncernen, Nilson Group AB, finns det enligt deras HR-

avdelning likheter mellan arbetsuppgifterna, såsom att de som arbetar i butikslokalerna har 

som huvuduppgift att sälja skor till konsumenter. De tar även emot varuleveranser och 

plockar i ordning. Skillnad mellan yrkesgrupperna är att cheferna har personalansvar och 

skall se till att alla sköter sig samt har det övergripande ansvaret för butiken. De har en högre 

snittlön än de anställda och oftast bekvämare arbetstider då de arbetar färre kvällar och 

helger. De har oftast arbetat fler år i företaget än vad de anställda har. 

 

Anledningen till att Nilson Group AB valts att studeras grundas i att koncernen är 

Skandinaviens största inom sitt område och därmed har många fysiska butiker. Att det finns 

många fysiska butiker är ett krav för att undersökningen skall kunna genomföras och 

tillräckligt med data skall finnas tillgänglig. Även ett personligt intresse för branschen i sig 

gjorde att valet naturligt föll på en stor koncern. Det finns inte sedan tidigare några studier att 

tillgå som utförts på koncernen inom motivation.  
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Teoretisk referensram   
_________________________________________________________________________ 

 

I detta avsnitt redogörs för motivationsteorier som ligger till grund för ett senare 

analysavsnitt. Innehållet i den teoretiska referensramen grundar sig på vetenskapligt 

granskad litteratur. 

_________________________________________________________________________

  

2.1 Inledning till den teoretiska referensramen 
Huvudfokusen i den teoretiska referensramen har legat på inre och yttre motivationsfaktorer 

och en utredning av dessa begrepp. Alla modeller som har använts kan kopplas till inre och 

yttre motivation. Den teoretiska referensramen baseras på väletablerade och gamla teorier 

men som än idag används som utgångspunkter i nya böcker. Däremot har det under åren 

uppkommit en del kritik gällande de olika teorierna och därför har studien valt att använda 

sig av flera olika teorier. Abrahamsson och Andersen (2005, s. 141- 142) menar att en 

användning av flera olika modeller hjälper till att samla in olika variabler som kan påverka en 

individs upplevelse av motivation och minskar risken för att missa viktiga aspekter 

(Abrahamsson och Andersen, 2005, s. 141-142).  

 

2.2 Inre och yttre motivation  
Motivation delas in i inre och yttre faktorer. Dessa skiljer sig i mål, orsaker och prestation 

(Ryan & Deci, 2000). Individer motiveras att agera när de ser en möjlighet till att 

tillfredsställa sina behov. Alla individer har olika behov och en person kan ha olika behov 

beroende på vart i livscykeln den befinner sig. Vissa motiveras av högre lön medan andra 

motiveras av den sociala sammanhållning som arbetet kan ge eller erkännande från andra 

(Jacobsen & Thorsvik 2014, s. 234).  
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2.2.1 Inre motivation  
Inre motivation definieras som att en individ gör något för den inre tillfredsställelsen (Reiss, 

2012). En individ agerar för att det är roligt, intressant eller utmanande. Människor är aktiva 

och nyfikna och därmed behövs inga externa stimulanser (Ryan & Deci, 2000). När individer 

engagerar sig i en aktivitet och gör det med sin egna fria vilja benämns det som autonom 

motivation (Gagné & Deci, 2005). Cooper och Jayatiliaka menar att inre motivation grundar 

sig i att individen tillfredsställs av att hitta nya lösningar på problem. Därmed är individer 

som motiveras av inre motivationsfaktorer mer engagerade i uppgiften och i sitt arbete 

(Cooper & Jayatiliaka, 2006, s. 153-172).  

 

Individer som styrs av inre motivation ökar sin kunskap, och genom att använda dessa 

kunskaper påverkas den egna tillfredsställelsen positivt. Inre motivation existerar å ena sidan 

inom individer och å andra sidan i relationen mellan individer och aktiviteter. Vissa forskare 

menar att inre motivation definieras som tillfredsställelsen som individen får av uppgiften i 

fråga, medan andra forskare menar att inre motivation definieras av själva intresset för 

uppgiften (Ryan & Deci, 2000).  

 

2.2.2 Yttre motivation  
Yttre motivation definieras som när en aktivitet görs i syfte att uppnå någon form av belöning 

eller beröm, från exempelvis en chef eller kollega (Reiss, 2012). Det finns olika syften med 

yttre motivation. En individ kan göra ett arbete på grund av rädslan för bestraffning medan en 

annan individ gör det för att det kommer resultera i en belöning längre fram. I båda dessa 

exempel görs aktiviteten på grund av de effekter som handlingen ger upphov till och inte för 

att individen finner uppgiften intressant (Ryan & Deci, 2000). När en individ agerar på grund 

av press såsom rädslan för bestraffning benämns det som kontrollerad motivation (Gagné & 

Deci, 2005).  
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Enligt Jacobsen & Thorsvik (2014, s. 235) är lönesystem och karriärsystem de två viktigaste 

belöningssystemen som organisationer har. Vidare beskriver de att både lönesystem och 

karriärsystem baseras på framtida belöningar, till exempel en löneförhöjning eller en 

befordran. Belöningar kan vara både materiella och symboliska. Materiella belöningar kan 

vara lön medan symboliska belöningar snarare är beröm av en chef eller kollega för ett bra 

utfört arbete. Samtliga belöningar har en motiverande inverkan på arbetstagaren (Jacobsen & 

Thorsvik 2014, s. 235). Dock kan individer som motiveras av yttre faktorer få en sämre 

kreativ förmåga om fokus endast hamnar på belöningarna efter en slutförd uppgift (Cooper 

och Jayatilaka 2006, s. 153-172). Här nedan har inre och yttre motivationsfaktorer 

sammanfattats i en figur.  

 
Figur 2 - Inre och yttre motivationsfaktorer 

(Egengjord figur, baserad på Ryan & Deci, 2000). 

 

2.3 Herzbergs tvåfaktorsteori  
Herzbergs tvåfaktorsteori används för att förstå vad som ger respondenterna motivation och 

vad det är som får dem att uppleva sina behov som tillfredsställda. Modellen har använts för 

att skapa frågor i enkäten om vad de främsta anledningarna till att respondenterna arbetar på 

sin arbetsplats är och vad som får dem att motiveras samt trivas. 
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Frederick Herzbergs motivationsteori kallad för tvåfaktorsteorin bygger på hygien- och 

motivationsfaktorer (Herzberg, 1966). Denna teoretiska modell handlar om tillfredsställelse 

och skillnaden mellan tillfredsställelse samt trivsel på arbetsplatsen och i arbetslivet. 

Herzberg vill att det skall göras en tydlig skillnad på arbetsinnehåll och arbetssituation samt 

att det är trivseln på arbetsplatsen som är den avgörande faktorn för hur individen kommer 

uppleva att den får uppfylla sina behov på arbetsplatsen. Det finns två oberoende dimensioner 

som är viktiga att ta hänsyn till enligt Herzberg, nämligen tillfredsställelse - otillfredsställelse 

samt trivsel - icke trivsel. Teorin fokuserar på tillfredsställelse istället för mer specifika saker 

som motivationen skulle kunna leda till, såsom effektivitet och prestationer (Abrahamsson & 

Andersen 2005, s. 148-149).  

 

2.3.1 Hygienfaktorer  
Hygienfaktorer är faktorer som är bundna till arbetsplatsen men som befinner sig utanför 

arbetsuppgiften (Herzberg et al., 1993). De kan inte skapa trivsel och därmed inte öka 

arbetsmotivation men vid brist av hygienfaktor kan vantrivsel skapas (Abrahamsson & 

Andersen 2005, s. 150). Syftet med hygienfaktorer är att tillfredsställa fundamentala behov 

samt minska missnöje i organisationen (Herzberg et al, 1993).  

 

Herzbergs teori består av åtta hygienfaktorer;  

1. Företagets politik och administration - Det ska finnas tydliga mål, strategier och 

visioner samt en fungerande information.  

2. Arbetsledning - Ledarens kompetens, vägledning och delegering av arbete.  

3. Arbetsförhållanden - Arbetsplatsen, arbetsmiljön och arbetstider.  

4. Mellanmänskliga förhållanden - Förhållanden mellan samtliga på arbetsplatsen, det 

vill säga kollegor, medarbetare och chefer.  

5. Lön - Ekonomisk kompensation. 

6. Status - Genom en hög position i företaget ser andra upp till en. 

7. Anställningstrygghet - Anställningsformen är en trygghet för arbetstagaren. 

8. Privatlivet - Privatlivets påverkan på arbetstrivseln. 

(Herzberg, 1966).  
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2.3.2 Motivationsfaktorer  
Enligt Herzberg är det endast motivationsfaktorerna som kan öka motivationen hos en 

anställd (Herzberg et al, 1993). Motivationsfaktorer är till skillnad från hygienfaktorerna 

relaterade till arbetet. Om motivationsfaktorer finns på en arbetsplats kommer de att kunna 

skapa trivsel, men de kommer inte att bidra till vantrivsel om de inte existerar (Abrahamsson 

& Andersen 2005, s.150-151). 

 

Herzberg menar att prestation leder till ett ökat behov av prestation. Om man uppnått något 

som eftersträvats kommer ett behov av att uppnå ännu mer inom liknande område att väckas, 

detta då individer vill överträffa sig själva (Abrahamsson & Andersen 2005, s.149).  

 

Herzbergs teori består av sex motivationsfaktorer;   

1. Prestation - Tillfredsställelsen av ett bra utfört arbete samt avklarade mål. 

2. Erkännande - Uppskattning för ett väl utfört arbete. 

3. Arbetet i sig - Intressanta och varierande arbetsuppgifter. 

4. Ansvar - Att känna ansvar för sitt arbete. 

5. Befordran - Möjlighet att klättra i företaget. 

6. Utveckling - Möjlighet att utvecklas 

(Herzberg, 1966).  

 

Abrahamsson & Andersen (2005, s. 152-153) tar upp kritik mot Herzbergs 

motivationsmodell. Modellen kritiseras för att vara för logiskt uppdelad och ha för indelade 

kategorier, vilket gör att individuella aspekter och skillnader inte märks av då människor bara 

hamnar i en viss kategori. Om endast Herzbergs tvåfaktorsteori används riskerar resultatet att 

bli missvisande (Abrahamsson & Andersen 2005, s. 152-153). Därmed har även andra 

modeller använts och dessa presenteras här nedanför. 
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2.4 Hackman och Oldhams motivationsmodell   
Genom Hackman och Oldhams motivationsmodell ges en förståelse för vilka arbetsuppgifter 

som respondenter blir motiverade av och vilka egenskaper en bra arbetsuppgift skall 

innehålla. Den ger även en inblick i vilka psykologiska aspekter som är viktiga för 

respondenten att stimulera på sitt arbete. Beroende på vad respondenten svarar på frågorna 

kopplade till modellen kan samband tydliggöras till huruvida de motiveras av de inre eller 

yttre faktorerna. 

 

Hackman och Oldhams motivationsmodell beskriver sambandet mellan arbetets struktur och 

arbetarens respons på arbetet. Teorin grundar sig i arbetsuppgiftens karaktärsdrag och 

därefter inkluderas även individuella aspekter hos arbetstagaren samt vad som blir resultatet 

av utfört arbete (Hackman & Oldham 1980, s. 71-89). Hur en arbetstagare presterar vid 

utförandet av sitt arbete grundar sig i några specifika psykologiska tillstånd, vilka i sin tur är 

beroende av vilken karaktär arbetsuppgifterna har. Arbetsuppgifter kan därför organiseras på 

olika sätt för att stimulera dessa psykologiska tillstånd som är individuella för varje person 

(Jacobsen & Thorsvik 2014, s. 244-245).  

 

Hackman och Oldham beskriver arbetsuppgiftens innehåll, dess betydelse för organisationen 

och vilka kunskaper och färdigheter som krävs för att hantera uppgiften i fråga. Här vägs 

också in vilket autonomiskt värde uppgiften har och vilken feedback från arbetet som finns 

(Hackman & Oldham 1980, s. 71-89). Att arbetsuppgiften är autonomisk innebär att 

arbetstagaren bär ansvaret för hur arbetet skall genomföras och struktureras för att uppnå ett 

bra resultat. Detta leder i sin tur till att denne kommer känna ett personligt ansvar och kan 

därmed uppnå ett bra psykologisk tillstånd. (Jacobsen & Thorsvik 2014, s. 244-247).  

 

De personliga egenskaper hos arbetaren, det vill säga de som skapar psykologiska aspekter, 

grundar sig i att alla individer besitter olika kompetenser och färdigheter. Detta gör att de kan 

utföra olika typer av uppgifter (Hackman & Oldham 1980, s.71-98). Här vägs det in hur 

meningsfull arbetsuppgiften känns då det är viktigt att den har betydelse för organisationen 

för att tillfredsställa de psykologiska tillstånden. Det vägs även in vad man upplever att man 

får ut av att utföra arbetsuppgiften. Individer vill känna ett ansvar för vilket resultat som 

kommer att uppnås med uppgiften (Jacobsen & Thorsvik 2014, s. 244-245).  
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Det finns en sammanfattning av de egenskaper som individen behöver besitta för att 

modellen skall fungera korrekt. Dessa olika egenskaper kan även kallas för olika 

moderatorer. Individen behöver ha den kunskap och färdighet som krävs, vara nöjd med 

övriga arbetsförhållanden samt ha styrkan för utvecklingsbehovet som efterfrågas (Jacobsen 

& Thorsvik 2014, s. 244-247).  

 

Det sista steget är vad som blir resultatet av arbetet som lagts ner. Det är även resultatet av 

hur väl tidigare kriterier tillfredsställts. Om arbetet upplevs som meningsfullt och individen är 

medveten om resultatet samt känner ansvar för det kommer motivationen till att uppnå ett bra 

resultat att vara hög och då är chansen större att det inträffar (Hackman & Oldham 1980, s. 

71-89).  

 

Hackman och Oldhams motivationsmodell fungerar dock bara om personen i fråga är 

motiverad till att utvecklas och har rätt kompetens för arbetsuppgiften, annars kommer 

modellen att bli missvisande (Jacobsen & Thorsvik 2014, s. 246).  

 

Här nedan följer en sammanställning av Hackman och Oldhams motivationsmodell genom en 

figur.  

 
 
Figur 3 - Hackman och Oldhams motivationsmodell 

(Egengjord figur, baserad på Hackman & Oldham 1980 s. 90) 
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2.5 Maslows behovstrappa 
Maslows behovstrappa ger en generell bild över vilket typ av behov en viss faktor fyller för 

individen. Därigenom kan det kategoriseras om det är ett inre eller yttre behov.  

 

Modellen beskriver en behovshierarki som förklarar hur människor prioriterar sina behov. 

Trappan är uppbyggd i fem olika steg där det nedersta beskriver de mest grundläggande 

behoven som sedan byggs på. De olika behoven kan existera samtidigt men individen 

kommer att välja att prioritera dem i en viss ordning. Individen kommer inte vilja bygga 

vidare på nästa steg förrän allt på trappsteget är fulländat. Då alla människor är unika kan det 

som prioriteras på varje trappsteg variera då alla har olika behov av bekräftelse, olika lätt för 

att lära och uppskattar olika typer av social integration med andra människor (Maslow 1943, 

s. 375, 395). Maslows behovstrappa täcker både inre och yttre motivationsfaktorer i sina olika 

steg. De yttre motivationsfaktorerna finns främst i de två första stegen av trappan. De inre 

motivationsfaktorerna visar sig på de tre översta stegen, då det är knutet till en känsla och inte 

en fysisk belöning (Jacobsen & Thorsvik 2014, s. 234-235). Trappans olika steg presenteras 

här nedan med en närmare förklaring av varje stegs innebörd. 

 

1. Grundläggande behov  

Det en människa behöver för att överleva; luft, mat, vatten och fortplantning (Maslow 

1943, s. 372-374). 

 

2. Trygghetsbehov  

När individen lyckats uppnå de grundläggande behoven kommer denne att känna en 

strävan efter att uppnå trygghetsfaktorer. Exempel på detta är tak över huvudet och 

arbete som genererar en inkomst (Maslow 1943, s. 376-379).  

 

3. Sociala behov  

Att känna tillhörighet och gemenskap med andra individer är nästa steg i trappan, 

vilket innebär att individen vill integrera med andra människor och ha social kontakt 

(Maslow 1943, s. 375). Exempelvis genom aktiviteter med arbetskollegorna.   
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4. Behov av uppskattning  

Att känna sig uppskattad och sedd av omgivningen blir nästa steg i behovshierarkin. 

Här vill individen få bekräftelse på att den är tillräcklig (Maslow 1943, s. 381-382).  

 

5. Självförverkligande 

Det sista steget i hierarkin handlar om att förverkliga sig själv, oftast genom att skapa 

något på egen hand. Självförverkligandet skiljer sig mellan olika människor (Maslow 

1943, s. 382). 

 
 

Figur 4 - Maslows behovstrappa 

(Egengjord figur, baserad på Maslow 1943, s.374)  

 

Den kritik som Maslows behovstrappa har mött är att den är alltför generell och att det är 

svårt att veta vad som ingår i varje trappsteg. I och med detta har författarna valt att 

komplettera de tre översta stegen, som motsvarar de inre motivationsfaktorerna, i Maslows 

behovstrappa med McClellands motivationsteori (Jacobsen och Thorsvik 2014, s. 234). 

 

  



 25 

2.6 McClellands motivationsteori  
McClellands motivationsteori fokuserar på de inre motivationsfaktorerna (Jacobsen & 

Thorsvik 2014, s. 234). Genom att använda denna modell har djupare utredning om just inre 

motivationsfaktorer varit möjlig att göra, vilket gjort att det kunnat utläsas vilken roll dessa 

faktorer har.  

 

McClellands motivationsteori grundar sig i att människor kan delas in i två olika grupper och 

att det är grundläggande för vad de motiveras av. Den ena gruppen är en minoritet som gillar 

utmaningar och har ambitioner att uppnå mål, vilket gör att de anstränger sig. Medan den 

andra gruppen som är i majoritet inte har lika höga ambitioner och samma starka vilja 

(Abrahamsson & Andersen 2005 s. 145-147). Teorin är en utbyggnad och vidareutveckling 

av den äldre teorin, Maslows behovstrappa (Jacobsen & Thorsvik 2014, s. 234). McClellands 

motivationsteori påminner främst om de tre översta stegen i Maslows behovstrappa som 

handlar om inre motivation. 

 

McClellands motivationsteori baseras på tre olika motivationsfaktorer och hur människor 

interagerar med dem beroende på vilket behov de vill uppnå för tillfället. I vilken 

utsträckning som individer kommer att utöva dessa tre olika motivationsfaktorer styrs av arv 

och miljö, personlighet och tidigare erfarenheter. Det finns tre indelningar av motivation, 

vilka kan kategoriseras som makt, samhörighet och prestation (Xu et al., 2012). Dessa ligger 

på en horisontell linje och beroende på vilket behov som finns flyttar individen sig fram och 

tillbaka mellan dessa tre områden (Abrahamsson & Andersen 2005, s. 145-146). 

 

Individer som motiveras av makt har ett behov av att få kontrollera och bestämma över andra. 

Det finns en vilja om att påverka andra genom att agera kraftfullt och vara rädd om sitt eget 

rykte. Andras agerande ses som ett resultat av deras starka känslor och det finns en irritation 

kring andra individers positioner och uppskattning (Abrahamsson & Andersen 2005, s. 147). 

När man motiveras av makt är sannolikheten större att stora risker tas och att för höga mål 

sätts (McClelland 1978, s. 203).  
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De som motiveras av samhörighet vill gärna skapa förståelse mellan individer, exempelvis på 

arbetsplatsen. Problem som kan uppstå är att man hellre blir omtyckt än att ta ett tufft beslut 

som behövs (Abrahamsson & Andersen 2005, s. 147). Det är viktigt att skapa och bibehålla 

relationer med ett stort förtroende samt ha en ömsesidig förståelse mellan individer. Oavsett 

relation med andra vill man att alla skall känna sig lika välkomna och ha samma tillhörighet 

(McClelland 1978, s. 209).  

 

Den sista punkten i den horisontella linjen är att man istället motiveras av prestationer, där 

det finns en eftersträvan kring att nå framgång samt uppnå ett personligt självförverkligande. 

De som motiveras av prestationer vill gärna vara självständiga och oberoende. Belöningar är 

inte viktiga utan personen vill prestera för sin egen skull (Abrahamsson & Andersen 2005, s. 

147). De som motiveras av prestationer vill alltid göra bättre ifrån sig och letar efter 

funktioner samt instrument som kan hjälpa en att uppnå nya saker. McClellands forskning har 

även visat att de som motiveras av prestationer bidrar mycket till den ekonomiska tillväxten 

för landet (McClelland 1978, s. 203-205).   

 

 
Figur 5 - McClellands motivationsteori 

(Egengjord figur, baserad på Abrahamsson & Andersen 2005, s. 147) 

 

McClellands motivationsteori har fått kritik för att den bara fokuserar på de inre 

motivationsfaktorerna och utesluter de yttre (Abrahamsson & Andersen 2005, s. 147-148). 

Därför finns det i den här studien även teorier som fokuserar på enbart yttre 

motivationsfaktorer, nämligen belöningssystem i form av lön och berömmelse (Jacobsen & 

Thorsvik 2014, s. 235).  
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Metod 
___________________________________________________________________________ 

 

I detta avsnitt beskrivs forskningsmetod, population, urval, distribution och konstruktion av 

enkäten, analysmetod samt validitet, reliabilitet och replikerbarhet. 

___________________________________________________________________________ 

 

3.1 Kvantitativ fallstudie 
Denna undersökning är en kvantitativ fallstudie eftersom det är detaljerad analys av 

koncernen Nilson Group AB och dess sex företag. Kvantifiering har tillämpats vid insamling 

av data och vid analysen (Denscombe 2016, s. 91-95). För att besvara forskningsfrågorna har 

en surveyundersökning i form av enkäter använts vid insamlandet av primärdata. Vid en 

användning av enkäter kan variabler samlas och en bred överblick över hela koncernen kan 

erhållas (Denscombe 2016, s. 27-28).  

 

3.2 Population  
Populationen utgörs av alla som arbetar i en fysisk detaljhandelsbutik i Stockholm inom 

koncernen Nilson Group AB, antingen som butikschef eller som anställd. Samtliga företag 

har totalt 73 stycken försäljningsytor utspridda på totalt 38 stycken butiker i Stockholm. Alla 

butiker är inte fristående utan i flera fall är två till fyra butiker sammansatta och delar på en 

butikschef samt anställda.  

 

3.3 Urval  
Urvalet har begränsats till butikschefen samt en anställd i de valda butikerna i Stockholm. 

Totalt är det 30 av 38 butiker som studerats ur Nilson Groups AB:s sex detaljhandelskedjor. 

Studien har använt sig av totalt 60 respondenter, där hälften av respondenterna är chefer och 

resterande hälft är anställda. Efter att dessa butiker undersökts kunde tydliga mönster 

upptäckas genom en analys.  
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Urvalet gjordes genom ett bekvämlighetsurval vilket betyder att studien använt sig av 

medarbetare som funnits tillgängliga vid undersökningstillfället, det vill säga de anställda 

som arbetade i butiken den dagen enkäterna delades ut. Eftersom det bara finns en chef i 

varje butik har bekvämlighetsurvalet utgjorts av de butiker i Stockholm som besöktes.  

 

För att komma i kontakt med butikerna kontaktade författarna företagets kundtjänst som i sin 

tur hänvisade till att ta kontakt med butikschefen i respektive butiker, genom att personligen 

ta sig till butikerna. I studien undersöktes 30 butiker och därefter kände författarna 

datamättnad i form av att ingen ny information tillkom. Även tydliga samband mellan vad de 

anställda samt cheferna motiveras av kunde urskiljas.  

 

Då bekvämlighetsurval inte kan garantera att resultatet av empirin blir representativt för 

populationen är det svårt att generalisera resultatet av undersökningen (Esaiasson et al., s. 

189-190). Värt att ta i beaktning är att författarna med undersökningen vill ta reda på vilka 

inre och yttre motivationsfaktorer som betyder mest för chefer och anställda. Trots att ett 

bekvämlighetsurval har gjorts är mängden primärdata tillräcklig för att undersöka 

frågeställningen. Dessutom tror författarna att vilket företag man arbetar på, dess 

företagskultur samt arbetsuppgifterna har större påverkan än i vilken stad man arbetar i. Då 

alla butiker inom samma företag säljer likadana produkter och har likadana arbetsvillkor finns 

inga skillnader förutom just platsen de är lokaliserade på mellan de olika butikerna. Därmed 

har det ingen större betydelse att ett bekvämlighetsurval har gjorts.  

 

3.4 Enkät 
Valet att använda surveyundersökning och enkäter som insamlingsmetod av primärdata 

gjordes eftersom man på det sättet får en överblick av vad många medarbetare upplever och 

vad de motiveras av (Denscombe 2016, s. 27-28).  Då syftet är att undersöka vilka inre och 

yttre motivationsfaktorerna som påverkar chefer respektive anställda mest och jämföra 

skillnader och likheter mellan dessa två yrkesgrupper är en stor mängd data till nytta för att 

kunna dra mer generaliserbara slutsatser. Mycket data gör att risken för att missa viktig 

empiri minskar (Denscombe 2016, s. 27-28). Ett generaliserbart resultat över vad koncernens 

arbetstagare motiveras av ger en bättre bild av vad koncernen skall satsa på för att uppnå 

ännu mer motiverade och presterande medarbetare.  
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3.4.1 Distribution av enkät  
Vid distributionen av enkäten besöktes butikerna som valts ut i Stockholmsområdet och där 

togs kontakt med butikschefen för respektive butik. Enkäterna delades ut direkt i butiken till 

respondenterna genom ett personligt möte. En fördel med det personliga mötet vid utdelning 

av enkäten var att författarna kunde få en personlig kontakt med respondenterna, vilket gjorde 

att respondenten kunde fråga vid eventuella oklarheter (Christensen et al. 2010 s. 149). Denna 

typ av insamling gav också en hög svarsfrekvens (Denscombe 2016, s. 32-33).  

 

För att förbereda respondenten på vilka typer av frågor som denne skulle besvara gavs en 

kortfattad muntlig presentation av undersökningens innehåll och syfte. Detta gjordes också 

för att respondenten skulle ha en möjlighet att tacka nej till att delta om denne inte skulle 

finna det intressant att besvara enkäten. Detta för att undvika att respondenten bara kryssar i 

för att bli klar.   

 

För att undvika att den naturliga miljön skulle bli störd vid insamlingen av primärdata 

genomfördes undersökningen på respondenternas arbetsplats under deras ordinarie arbetstid, 

för att inte skapa eller ta bort viktiga variabler (Denscombe 2016, s. 94). I den här fallstudien 

är fördelen att man kan använda sig av naturligt förekommande inramningar, såsom att det är 

en koncern med ett brett utbud av butiker i Stockholmsområdet. Det ger också möjligheten 

till en bred överblicksbild över koncernen samtidigt som en djupdykning i detaljer kan göras 

(Denscombe 2016, s. 103-104).  

 

3.4.2 Konstruktion av enkät 
Enkäten, som finns i Bilaga 1, består av tio frågor och innehåller både öppna och slutna 

frågor. De första tre inledande frågorna kopplas inte till någon specifik teori men är 

avgörande för att kunna kategorisera respondenten utifrån frågeställningen och öppnar upp 

för diskussionsmöjligheter senare i uppsatsen. De resterande frågorna är kopplade till en eller 

flera teorier och vilken fråga som kopplas till vilken teori kan avläsas i Bilaga 2. Alla frågor 

utom fråga nummer ett till tre kan kopplas till inre och yttre motivationsfaktorer. I alla frågor 

med olika påståenden har en inre motivationsfaktor ställts mot en yttre motivationsfaktor. 

Fråga tre och fem är öppna frågor i och med att det finns många potentiella svarsalternativ 

och därför är det lättast att respondenten själv får fylla i det som stämmer för denne.  
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Dessa svar har vid sammanställningen kategoriserats i lämpliga intervall. Resterande frågor 

är slutna med redan förutbestämda svarsalternativ. På så sätt tvingas respondenten ta ställning 

i frågan och besluta om vad den påverkas mest av. Genom att hålla dessa frågor slutna blir 

det möjligt att ställa olika påståenden mot varandra utan att respondenten behöver vara påläst 

inom ämnet. Det sparar även tid och gör resultatet enklare att tolka. Öppna svarsalternativ 

skulle kräva att respondenten är väl insatt i ämnet, vilket inte går att anta vid genomförandet. 

  

De frågor som är kopplade till Maslows behovstrappa tar inte hänsyn till det första steget på 

trappan, då arbete kommer in först på trappans andra steg. Därför kan det antas att 

respondenten redan uppnått det första steget då den annars inte skulle befinna sig i den 

positionen som den vid undersökningstillfället gör.  

 

Vid konstruktionen av enkäten har frågorna formats utifrån de olika teorierna som tagits upp i 

tidigare avsnitt. För att inte riskera att skapa förvirring kan alla frågor i enkäten besvaras av 

samtliga respondenter. Genom att konstruera frågor som är lätta att förstå och att försöka att 

hålla dem korta underlättar det för respondenten att ge ett så korrekt svar om sin situation 

som möjligt. Att ha frågor av varierande längd, med olika antal påståenden och med olika 

typer av svarsalternativ skapar en levande enkät som inte tröttar ut respondenten då det 

händer något nytt kontinuerligt. För att utforma en tydlig och strukturerad enkät har 

Esaiasson et al;s bok (2017, s. 240-259) använts som grund. 

 

3.5 Resultat- och analysmetod  
Efter att alla data samlats in används en kvantitativ innehållsanalys för att analysera 

primärdata (Esaiasson et al. 2017, s. 198 - 210). I studien har primärdata analyserats utifrån 

korrelationstest och t-test (Körner & Wahlgren 2015, s.104, 166-167). Där har de anställdas 

svar jämförts med chefernas och det har undersökts vilka samband som kan upptäckas. 

Genom t-testet har även yrkesgruppernas medelvärde och varians på varje fråga räknats ut 

(Körner & Wahlgren 2015, s. 78-81).  
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I varje enkät kunde också avläsas hur många svar som indikerade på en inre respektive en 

yttre motivationsfaktor, för att avgöra vilken som var den mest betydelsefulla 

motivationsfaktorn för varje respondent. Detta sammanställdes genom att räkna ut varje 

individs individuella medelvärde (Körner & Wahlgren 2015, s. 78). På en del frågor där det 

finns många olika svarsalternativ har även medianen tagits med i beaktning som ett 

komplement till medelvärdet och variansen (Bryman & Bell 2013, s.718). All insamlad data 

har sammanställts i ett resultatavsnitt, och samtliga respondenters enskilda medelvärden finns 

att tillgå i Bilaga 4.  

 

En fördel med att använda en kvantitativ analys i den här studien är att författarna inte kan 

lägga in några egna tolkningar i svaren utan att de endast bygger på statistik baserad på 

respondenternas svar (Denscombe 2016, s. 379-380). Författarna är medvetna om att en 

nackdel med valet av resultat och analysmetod kan vara att val av databeräkningsmetod kan 

spela in i vilka samband som upptäcks. Därför har olika typer av tester gjorts för att försöka 

minimera missvisning. Vilka teorier som används för att utforma frågorna och hur de 

utformas i enkäten kan också spela in i vilka svar som fås av respondenterna, och därför göra 

resultatet missvisande. För att motverka detta har ett flertal teorier använts och respondenten 

har fått ta ställning i många olika påståenden.  

 

3.6 Validitet, reliabilitet och replikerbarhet  
I vilken utsträckning som det respondenterna anger instämmer på andra chefer och 

medarbetare i den här koncernen benämns som hög eller låg intern validitet (Bryman & Bell 

2013, s. 63-64). Eftersom detta är en fallstudie är en hög validitet något som eftersträvas och 

fokus ligger på att uppnå detta i den här undersökningen.  

Hur väl undersökningens resultat appliceras på andra butiksanställda och chefer inom andra 

organisationer i detaljhandeln bestäms genom hur hög den externa validiteten är (Bryman & 

Bell 2013, s. 64). Då en avgränsning till en specifik koncern inom detaljhandeln gjorts blir 

den externa validiteten låg. Vissa samband kan säkerligen dras till andra organisationer vid 

vidare forskning men av att bara avläsa detta resultat kan inga generella slutsatser dras.  
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Då andra som genomför studien igen med samma företag troligen skulle få ett liknande 

resultat är den interna reliabiliteten hög (Bryman & Bell 2013, s. 62-63). Däremot kan det 

inte med lika stor sannolikhet sägas att resultatet skulle bli detsamma om resultatet 

genomfördes i en annan koncern eller på andra företag, vilket gör att måttet inte är 

generaliserbart och den externa reliabiliteten är låg (Bryman & Bell 2013, s. 62-63). 

 

Denna studie är enkel att replikera, vilket innebär att det är enkelt för andra att göra om 

undersökningen vid ett annat tillfälle (Bryman & Bell 2013, s. 63), då enkäten och den 

undersökta koncernen finns tillgängliga. Ett problem som kan uppstå är dock att genomföra 

den med samma respondenter beroende på tidpunkt för utförandet av replikeringen. 
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Resultat  
___________________________________________________________________________ 

 

I resultatavsnittet presenteras det empiriska materialet, både sekundärdata i form av 

bakgrundsfakta om koncernen och dess samtliga företag men även primärdata i form av de 

enkäter som samlats in. Även en datauträkning kommer att redogöras för. 

___________________________________________________________________________ 

 

4.1 Sekundärdata 
Nedanstående är bakgrundsfakta i form av sekundärdata om koncernen och dess sex företag 

som samlats in från koncernens och samtliga företags hemsidor.   

 

4.1.1 Koncernen Nilson Group AB 
Koncernen Nilson Group AB är ett privat aktiebolag (Allabolag, 2017). Nilson Group 

etablerades år 1955 och är idag Skandinaviens största koncern inom sitt område i 

detaljhandelsbranschen. Nilson Group består av totalt sex stycken företag och det är Nilson 

Shoes, Din Sko, Jerns, Skopunkten, Radical Sports samt franchisebaserade företaget Ecco. 

Tillsammans har dessa företag över 300 butiker i Sverige, Norge och Finland. Under år 2015 

omsatte koncernen 3 miljarder kronor (Nilson Group, 2017:a).  

 

4.1.2 Företagen 
Samtliga företag inriktar sig på att följa mode och att ha hög kvalitet till så bra pris som 

möjligt på sina produkter. De är nischade till att följa lite olika stilar och att fylla olika 

funktioner inom koncernen. Övergripande vill de blanda tidlösa produkter med de senaste 

trenderna och ha en stor bredd på sina produkter så att det skall finnas något som passar alla 

inom respektive område (Feetfirst, 2017).  
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Nedanstående tabell visar bland annat i vilka länder samtliga företag är verksamma i. Tre av 

sex företag finns etablerade både i Sverige, Norge och Finland (Nilson Shoes, 2017:b) (Din 

Sko, 2017) (Skopunkten, 2017). Ett av sex företag har butiker i Sverige och Norge (Ecco, 

2017) och två av sex företag har enbart butiker i Sverige (Jerns, 2017) (Radical Sports, 2017). 

I tabellen kan det även avläsas hur många butiker företagen har i Sverige och i Stockholm. 

Stockholm är den stad som har flest butiker av alla städer för samtliga företag (Hitta butiker, 

2017). 

Företag: 

 

Butiker i följande 

länder: 

Antal 

butiker i 

Sverige: 

Antal butiker 

i Stockholm:  

Nilson Shoes  Sverige, Norge, Finland  59 st 17 st 

Din Sko Sverige, Norge, Finland  82 st 15 st 

Jerns Sverige  13 st  7 st 

Ecco Sverige, Norge  66 st 21 st  

Skopunkten Sverige, Norge, Finland 56 st  7 st  

Radical Sports Sverige  16 st  6 st  

 
Tabell 1 – Företagen 

 (Egengjord tabell, baserad på samtliga företags hemsidor) 

 

4.2 Primärdata 
Nedanstående resultat är primärdata som samlats in genom enkäten. Till en början kommer 

faktorer såsom arbetstitel, kön, ålder, anställningsform samt anställningsår på företaget från 

de första frågorna i enkäten att introduceras för att ge en mer komplett bild om vilka 

respondenterna är. Därefter kommer svaren av motivationsfrågorna från enkäten att 

presenteras, från både cheferna och de anställda.  
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För att sammanställa enkätsvaren har de kodats och kategoriserats som inre eller yttre faktor 

och lagts in i Excel. Vid kodningen av data har författarna använt sig av åldersspannet 18- 65 

år, eftersom att det är inom detta åldersspann som man normalt arbetar i dessa butiker. 

Respondenternas ålder har därefter kategoriserats med jämna intervall. Även antalet år på 

arbetsplatsen har kategoriserats på samma sätt men då väldigt många hade arbetat en kort tid 

på företaget så fick dessa en egen kategori. Kodningen av enkäten finns i bilaga 3. 

 

4.2.1 Bakgrundsfrågor 
Följande figur visar den jämna fördelningen i yrkesgrupperna anställda och chefer. Den visar 

även könsfördelningen samt anställningsform. I denna undersökning har majoriteten av 

samtliga respondenter varit kvinnor. Tillsvidareanställning är den anställningsform som flest 

respondenter har svarat. Det går även att se att det är fler chefer än anställda som har en 

tillsvidareanställning, vilket innebär att fler anställda än chefer har en annan 

anställningsform.  

 
Figur 6 - Fördelning av respondenter 
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Nedanstående figur visar åldersfördelningen bland respondenterna i de båda yrkesgrupperna. 

Det går tydligt att se att majoriteten av de anställda är i åldrarna 18-30 år. Bland cheferna är 

det mer fördelat, men de flesta respondenterna är mellan 31-42 år.  

 
Figur 7 - Respondenternas åldrar 

 

I tabellen nedan kan det avläsas hur länge anställda respektive chefer har arbetat på företaget. 

16 av de anställda, det vill säga mer än hälften av respondenterna, har jobbat mellan 0 - 2 år. 

Medan flest chefer, 11 stycken, har angett att de har jobbat på företaget mellan 8 - 15 år.  

 

 
Tabell 2 - Antal år i företaget 
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4.2.2 Uträkning av data  
Resterande data som samlats in genom enkäten redovisas här nedan. Data har beräknats i 

form av korrelation (Körner & Wahlgren 2015, s. 166, 213-214). När korrelationen testas 

framkommer en siffra mellan -1 och 1. Om siffran är över 0,7, respektive under -0,7 kan 

korrelationen, alltså sambandet mellan svaren, anses som hög (Körner & Wahlgren 2015, s. 

104).  

 

Även t-test har gjorts och där har bland annat ett p-värde räknats ut för att fastställa 

signifikansnivån på respondenternas svar och för att utreda hur statistiskt säkerställt det är att 

detta resultat är generaliserbart för hela populationen. Här framkommer ett värde mellan 0 

och 1, där 0 betyder att de är skilda till 100 procent säkerhet och 1 betyder att svaren till 100 

procent är lika. Körner och Wahlgren redogör också för olika signifikansnivåer som kan ses i 

tabellen nedan (Körner & Wahlgren 2015, s. 213-214).  

 

P-värde mindre än 0,1 procent Trestjärnig signifikans  

P-värde mindre än 1 procent  Tvåstjärnig signifikans 

P-värde mindre än 5 procent 

(men större än 1 procent) 

Enstjärnig signifikans  

P-värde större än 5 procent Ingen statistisk signifikans  

 
Tabell 3 - P-värde 

(Egengjord tabell, baserad på Körner & Wahlgren 2015, s.213) 

 

Så som författarna har formulerat frågorna visar ett lågt p-värde, under 0,05, att det är en 

signifikant skillnad på grupperna och som går att generalisera till hela populationen. Ett högre 

p-värde visar det motsatta, att det inte går att generalisera resultatet till hela populationen. P-

värdet är beroende av gruppernas respektive medelvärden och varians. Även om 

medelvärdena för respektive grupp är nära varandra medför en låg varians ändå att en 

statistiskt säkerställd signifikans kan uppstå. Om medelvärdena skiljer sig åt kan även en stor 

varians ge en statistisk säkerställd signifikans.  
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Medelvärdet för olika svar från respondenterna i varje fråga har summerats genom att 

summera respondenternas svar och sedan dela på det totala antalet respondenter i 

yrkesgruppen. Variansen har sedan kunnat räknas ut (Körner & Wahlgren 2015, s. 78-81). 

Om påståendets sammanställda svar har ett medelvärde på 0 - 0,49 betyder det att flest 

respondenter har angett att det är den inre faktorn som har störst betydelse på denna fråga. 

Om medelvärdet däremot är 0,51 - 1 är det flest respondenter som angett den yttre faktorn. 

Ett medelvärde på 0,5 betyder att det är lika många respondenter som angett de olika 

motivationsfaktorerna i sina svar. Variansen som framkommer är standardavvikelsen från 

medelvärdet som framkommit genom spridningen på respondenternas svar (Körner & 

Wahlgren 2015, s. 79-81). Den enskilda individens medelvärde är det som varit den 

viktigaste faktorn för att avgöra om det är inre eller yttre motivation som är viktigast för varje 

respondent. För att sedan avgöra om resultatet kan generaliseras över populationen eller inte 

har ett t-test varit nödvändigt för att få fram ett p-värde. Korrelationen är av intresse för att se 

hur lika de olika yrkesgrupperna har svarat.  

 

I frågorna som berör Maslows behovstrappa och Hackman och Oldhams motivationsmodell 

har medianen räknats ut som ett komplement till medelvärdet och variansen. Detta för att de 

här frågorna innehåller flera olika svarsalternativ. Medianen innebär mittpunkten i 

fördelningen mellan svaren (Bryman & Bell 2013, s. 718). 

 

Här nedan följer ett exempel på hur korrelationstestet och t-testet har använts för att 

sammanställa respondenternas svar. I t-testet redogörs för yrkesgruppens medelvärde, varians 

och signifikansnivån, alltså generaliserbarheten för hela populationen. Samtliga 

sammanställningar för respektive fråga finns i bilaga 5.  

“Jag tar hellre på mig skulden ensam än att skvallra på någon annan, trots att denna också 

gjort fel”  

 

I det här påståendet finns en svag korrelation mellan respondenternas svar. Det går att 

statistiskt säkerställa på en enstjärnig signifikansnivå, med hjälp av det tvåsidiga p-värdet, att 

det är skillnad mellan yrkesgrupperna.  
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Om man ser till medelvärdet kan det avläsas att cheferna i undersökningen främst tyckte att 

man skulle skvallra på dem som gjort fel, vilket var den yttre faktorn. De anställda tyckte 

däremot att det var bättre att ta på sig skulden ensam, alltså den inre motivationsfaktorn.  

 

 
Tabell 4 - Korrelation Skuld/Skvallra 

 

 
Tabell 5 - T-test Skuld/Skvallra 

 

4.2.3 Sammanställning av medelvärden  
Här nedan redogörs för respektive yrkesgrupps medelvärde på samtliga påståenden i enkäten. 

Om yrkesgruppen gemensamt har ett medelvärde på 0-0,49 motiveras de främst av inre 

faktorer och om det genomsnittliga medelvärdet är mellan 0,51-1 motiveras de främst av yttre 

faktorer. Om medelvärdet för en individ skulle vara exakt 0,5 betyder det att de motiveras 

lika starkt av både yttre och inre faktorer. I påståendet ”Vad är viktigast för dig på ditt 

arbete”?, som är en sammanslagning av två frågor i enkäten tillhörande samma teori, är ett 

värde under 2 yttre motivationsfaktorer och ett värde över 2 inre motivationsfaktorer. I de tre 

sista påståendena, som tillhör en och samma teori, är ett värde under 2 av inre motivation 

medan ett värde över 2 av yttre motivation.  
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Påstående Butiksanställdas 
medelvärde 

Chefers 
medelvärde  

”Jag tar hellre på mig skulden ensam än att skvallra på någon 
annan, trots att denne också gjort fel” 

0,4 0,7 

”En bonus i form av pengar efter slutfört arbete är mer värt än 
att jag lärde mig något under arbetets gång” 

0,2 0,2  

”En högre arbetstitel betyder mer än att mina kollegor tycker att 
jag är duktig” 

0,8 0,9 

”Vad är viktigast för dig på ditt arbete?”  
1. Fast anställning/ Bra lön  
2. Aktiviteter med kollegorna/ Arbetskollegorna  
3. Uppskattning av kunder/ Uppskattning för ditt arbete  
4. Skapa egna produkter/ Att göra karriär  

3,4 3,7  

”Att jag får ha inflytande över andras arbete på min arbetsplats 
är viktigare än att jag har möjlighet att utvecklas som person” 

0,1 0,3 

”Att jag är nöjd med min prestation är viktigare än vad jag får i 
lön” 

0,4 0,2  

”Att mina arbetsuppgifter är intressanta är viktigare  
än att få beröm för mitt arbete” 

0,3  0,1  

”Att jag har en god relation till mina kollegor är viktigare än att 
mina arbetsuppgifter är varierande” 

1 0,9 

”Att företaget jag arbetar på har bra arbetsvillkor är  
viktigare än att jag har möjlighet att göra karriär 

0,6 0,7  

”Att jag får beröm från andra för mitt arbete är viktigare än att 
jag själv är nöjd med min insats” 

0,2  0,2  

”Att jag får ta mycket ansvar på arbetet är viktigare  
än min arbetstitel” 

0,1 0,2  

- ”Det är viktigt för mig att jag får ta mycket eget ansvar 
för mitt arbete” 

- ”Det är viktigt för mig att känna att jag bidrar till 
företaget jag jobbar på” 

- ”Det är viktigt för mig att jag lär mig nya saker på mitt 
arbete” 

 
 
1,5  

 
 
1,2  

 

Tabell 6 - Medelvärde för samtliga påståenden 
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Korrelationen och t-testet här nedan är en sammanställning av yrkesgruppernas medelvärden 

av svaren på alla påståenden. I Bilaga 4 finns samtliga medelvärden i tabellform men dessa 

kan även avläsas i varje enskilt påståendes t-test tabell.  

 

Korrelationen mellan yrkesgrupperna är väldigt hög, vilket visar på ett tydligt samband. Även 

p-värdet är högt, vilket indikerar på att skillnaderna mellan yrkesgrupperna är små. Det går 

dock inte att utesluta skillnader mellan grupperna. Medelvärdet för anställda är här 0,29 och 

för chefer 0,31.  

 

 
Tabell 7 - Korrelation medelvärden av svaren 

 

 

 
Tabell 8  - T-test medelvärden av svaren 
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Här nedan har varje respondents enskilda medelvärde av svaren på alla påståenden 

sammanställts och jämförts mellan yrkesgrupperna. Detta för att redogöra för eventuella 

samband mellan chefer och anställdas enskilda medelvärden. Om den enskilda respondenten 

har ett medelvärde på 0-0,49 motiveras den främst av inre faktorer och om den har ett värde 

mellan 0,51-1 främst av yttre faktorer. Skulle medelvärdet för en individ vara exakt 0,5 

betyder det att denna motiveras lika starkt av både yttre och inre faktorer.  

Det finns en korrelation mellan yrkesgruppernas svar men den är låg, och p- värdet ligger på 

ca 0,43, vilket gör att det inte går att fastställa att en signifikant skillnad mellan grupperna 

finns. Medelvärdet för anställda är här 0,29 och för chefer 0,31. 

 

  
Tabell 9  - Korrelation enskilda värden 

 
Tabell 10 - T-test enskilda värden 
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I den här undersökningen är det inre faktorerna som betyder mest för de båda grupperna. Av 

cheferna är det 97 procent som har angett att de motiveras främst av inre faktorer och 87 

procent av de anställda. Detta har fastställts genom att jämföra varje individs medelvärde och 

sammanställts i cirkeldiagram här nedan. Alla respondenters enskilda medelvärden finns att 

tillgå i bilaga 4.  

 

 
Figur 8 - Butiksanställda 

 

 
Figur 9 – Chefer 
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Genom att göra ett konfidensintervall enligt chi2 fördelning (Körner & Wahlgren 2015, s. 

434-436) kan det konstateras att båda resultaten är statistiskt säkerställt signifikanta. Detta 

eftersom att variansen i uträkningen för de individuella medelvärdena håller sig inom de 

kritiska punktvärdena i chi2 testet, som finns uträknat här nedan (Körner & Wahlgren 2015, 

s. 434-436). Det här gäller för både chefer och anställda och är fastställt med enstjärnig 

signifikans. Det kan därigenom statistiskt säkerställas att resultatet av studien är 

representativt för hela populationen. Här nedan redovisas formeln för testet och sedan 

uträkningen för respektive yrkesgrupp. I formeln står n för urvalet, X2
h och X2

v är konstanter 

baserade på urvalet och s står för variansen som är tagen från respondenternas individuella 

medelvärden som finns i tabell 11 (Körner & Wahlgren 2015, s. 434-436). 

 

 
Figur 10 - Formel 

 
Figur 11 - Chi2 Anställda 

 
Figur 12 - Chi2 Chefer 

 
Då variansen för anställda är 0,019413 och det är mindre än 0,02969 är signifikansen mer än 

95 procent. För chefer är variansen 0,008935 vilket är mindre än 0,01366 och därmed är 

signifikansen även för chefer mer än 95 procent.   
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Analys  
___________________________________________________________________________ 

 

I detta avsnitt analyseras resultatet från föregående avsnitt. En analys av det egna insamlade 

materialet i form av enkäter görs utifrån den teoretiska referensramen. 

___________________________________________________________________________ 

 

5.1 Bakgrundsfrågor 
Studien har tillämpat 60 respondenter, varav 48 av dem var kvinnor och 12 av dem var män. 

Anledningen till att flesta respondenter varit kvinnor är som tidigare nämnts för att 

detaljhandelsbranschen sysselsätter fler kvinnor än män. Då detaljhandelsbranschen är en 

kvinnodominerad bransch speglar denna könsfördelning hos respondenterna populationen på 

ett representativt sätt.  

 

De anställda representerar en yngre åldersgrupp där majoriteten, 23 av 30, är i åldrarna 18-30 

år. Bland cheferna var åldern mer jämnt fördelad men de flesta respondenterna är i åldrarna 

31-42 år. Det fanns även märkbara skillnader mellan anställda och chefer i hur länge de har 

arbetat i företaget. Majoriteten av de anställda hade jobbat på företaget mellan 0-2 år, medan 

de flesta chefer hade jobbat mellan 8-15 år. Detta innebär att butiksanställda oftast jobbar en 

ganska kort tid på företaget medan de som är chefer stannar mycket längre.  

 

Vad gäller anställningsform bland de två yrkesgrupperna visade resultatet att 16 av 30 

anställda har en tillsvidareanställning och resterande har en annan anställningsform 

(provanställning, timanställning eller vikariat). Cheferna däremot hade fler respondenter, 25 

av 30, som var tillsvidareanställda och resterande hade en annan anställningsform.  
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5.2 Butiksanställda  
I fråga sex ställs McClellands motivationsfaktorer; samhörighet, prestation och makt mot 

belöningssystemets faktorer; bestraffning, belöning och erkännande. McClellands 

motivationsteori fokuserar på de tre översta stegen kopplade till inre motivation i Maslows 

behovstrappa medan belöningssystem är yttre motivationsfaktorer som handlar om olika 

fysiska konsekvenser som arbete kan leda till. I ena påståendet får respondenten ta ställning 

till huruvida de hellre tar på sig hela skulden ensamma eller skvallrar på sin kollega som 

också gjort fel. De butiksanställda svarade generellt att de hellre tar på sig skulden ensamma, 

vilket är en av McClellands inre faktorer, och det kan ses i medelvärdet som var 0,4. I det 

andra påståendet har de butiksanställda värderat att de lär sig något under arbetets gång högre 

än en bonus efter slutfört arbete, vilket medelvärdet på 0,27 bekräftar. I det tredje påståendet 

är dock de flesta anställda överens om ett erkännande från kollegor ökar motivationen mer än 

en högre arbetstitel. Detta innebär att det är den yttre faktorn, erkännande, som påverkar mest 

och det kan bekräftas med medelvärdet som visar 0,8. Det gör att sammanställningen av 

samtliga svar kopplade till McClelland och belöningssystem visar att inre motivationsfaktorer 

väger tyngre än de yttre faktorerna bland de anställda respondenterna. 

 

Två frågor i enkäten var kopplade till Maslows behovstappa och handlade om vad som var 

viktigast för respondenten på arbetet. Respondenterna fick välja mellan trygghetsfaktorer 

såsom fast anställning och lön, sociala behov såsom aktiviteter och relationer med kollegorna, 

behov av uppskattning samt självförverkligande. Bland de butiksanställda var det ett 

pendlade resultat mellan sociala behoven, som är steg 3, och behov av uppskattning, som är 

steg 4. Det dominerade svaret var sociala behov, vilket kan tydliggöras genom medelvärdet 

på 3,42 och medianen på 3. Då flest respondenter har angett att de sociala behoven är 

viktigast och då näst intill lika många respondenter har angett behov av uppskattning som den 

viktigaste faktorn kan det inte uteslutas att denna faktor har lika stor betydelse bland de 

butiksanställda i den här undersökningen. Båda dessa steg är kopplade till inre motivation 

eftersom de fokuserar på att skapa ett mervärde i livet och inte grundar sig i en fysisk 

belöning eller bestraffning. 
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Möjligheten att utvecklas är en av Herzbergs motivationsfaktorer som är inre motivation och 

kan leda till trivsel på arbetsplatsen. Medan ett inflytande över andras arbeten är en yttre 

faktor benämnd som hygienfaktor och som inte kan skapa trivsel. Att få möjligheten att 

utvecklas kan kopplas till Ryan och Decis definition av inre motivation samt steg fem på 

Maslows behovstrappa, det vill säga ett självförverkligande. Resultatet visade att de 

butiksanställda anser att möjligheten att utvecklas är viktigare än att ha ett inflytande över 

andras arbeten. I detta påstående är det den inre motivationsfaktorn som väger tyngst, vilket 

stärks med medelvärdet som är 0,1. De flesta respondenter har svarat likadant, vilket kan 

tydas genom den låga variansen på 0,09.  

 

Resultatet har även visat att butiksanställda värderar att de är nöjda med sin egen prestation 

framför vad de får i lön. Att känna tillfredsställelse av ett bra utfört arbete samt mål är en inre 

motivationsfaktor i Herzbergs samt Ryan och Decis motivationsteorier och benämns som 

personlig tillfredsställelse. I detta fall är det den inre motivationsfaktorn som dominerar 

gentemot den yttre, vilket kan bekräftas av respondenternas genomsnittliga medelvärde på 

0,366.  

 

Respondenterna fick ta ställning till huruvida bra arbetsvillkor på företaget är viktigare än 

möjligheten att göra karriär. Arbetsvillkoren kopplas till arbetsförhållanden som är en av 

Herzbergs yttre hygienfaktorer, medan möjligheten till karriär är en inre motivationsfaktor. 

Det var den yttre motivationsfaktorn, bra arbetsvillkor, som vägde tyngst i detta påstående 

och därmed var medelvärdet för de butiksanställda 0,63.  

 

Respondenterna fick även ta ställning till huruvida ansvar på arbetet är viktigare än 

arbetstitel. Att motiveras av att få känna ansvar för sitt arbete är en inre motivationsfaktor 

medan arbetstitel ses som status och är en yttre faktor. De anställda menar att ansvar på 

arbetet är viktigare, vilket betyder att det är den inre faktorn som väger tyngst. Detta bekräftar 

även medelvärdet på 0,06.   
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Respondenterna fick välja i vilken utsträckning som de anser att det är viktigt att få ta mycket 

eget ansvar, få känna att de bidrar till företaget samt lära sig nya saker på sitt arbete. 

Svarsalternativen som de hade att välja mellan var ”Instämmer mycket bra”, ”Instämmer 

bra”, ”Instämmer lite” och ”Instämmer mycket lite”. De flesta butiksanställda hade angett de 

två förstnämnda svarsalternativen och därmed blev det genomsnittliga medelvärdet 1,46 och 

medianen blev 1. Att få ta mycket eget ansvar, få bidra till företaget samt lära sig nya saker är 

samtliga inre faktorer och med det sagt motiveras de flesta respondenter av inre 

motivationsfaktorer. Ett ansvar över hur arbetet ska genomföras och struktureras för att uppnå 

ett bra resultat leder till ett personligt ansvar, vilket är en av huvuddelarna i Hackman och 

Oldhams motivationsmodell. Det kan även kopplas till McClellands motivationsteori om att 

bli motiverad av makt. Individer som får ta mycket ansvar får förmodligen även kontrollera 

och bestämma över andra i en viss utsträckning.  

 

5.3 Chefer  
I frågan kopplade till McClellands motivationsteori, som är inre motivationsfaktorer, och 

belöningssystem, som är yttre motivationsfaktorer, får respondenterna ta ställning till flera 

påståenden. I det första påståendet där den inre faktorn, samhörighet, ställs mot den yttre 

faktorn, bestraffning, visar resultatet att de flesta chefer anger att chansen är liten att de 

enbart skulle ta på sig skulden själva om någon annan också gjort fel. Det är därmed den yttre 

faktorn, bestraffning, som väger tyngre än den inre faktorn, att känna samhörighet. Att det är 

den yttre faktorn som dominerar kan tydligt ses på medelvärdet som är 0,67 och att de flesta 

har svarat samma kan ses på variansen som är 0,22. I det andra påståendet fick 

respondenterna ta ställning till huruvida egen prestation eller en belöning i form av pengar är 

viktigast. De flesta chefer ansåg att egen prestation är viktigare, vilket betyder att i detta 

påstående är det den inre motivationsfaktorn som är av störst betydelse. Genomsnittliga 

medelvärdet var på 0,27.  

 

I det tredje och sista påståendet är det återigen den yttre faktorn som väger tyngst då 

erkännande från kollegorna värdesätts mer än en högre arbetstitel. Detta kan tydligt ses i 

resultatet där medelvärdet för chefer är 0,9, vilket tyder på en dominans av yttre faktorer. 

Nästan alla har svarat likadant på denna fråga, vilket kan bekräftas av en låg varians på 0,09.  
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I de två frågorna kopplade till Maslows behovstrappa fick respondenterna ange vilka faktorer 

som var viktiga för dem i arbetet. Respondenterna fick välja mellan trygghetsfaktorer såsom 

fast anställning och lön, sociala behov såsom aktiviteter och relationer med kollegorna, behov 

av uppskattning samt självförverkligande. Flest chefer har svarat att behov av uppskattning, 

som är inre motivation, är det viktigaste för dem i arbetet. Ett medelvärde på 3,72 och en 

median på 4 förstärker detta. Dock har cheferna svarat ganska olika på dessa två frågor, vilket 

variansen på 0,48 styrker. Den höga variansen visar att de finns respondenter som motiveras 

främst även av trappans övriga steg.  

 

Resultatet har visat att chefer som deltagit i den här undersökningen, precis som 

butiksanställda motiveras främst av möjligheten att få utvecklas mer än att ha påverkan på 

andras arbete, vilket medelvärdet på 0,33 styrker. Då chefer värderar personlig utveckling 

framför påverkan över andras arbeten väger den inre motivationen tyngre än den yttre. 

Möjligheten att utvecklas är en av Herzbergs motivationsfaktorer och kan kopplas till Ryan 

och Decis definition av inre motivation samt steg fem på Maslows behovstrappa, det vill säga 

ett självförverkligande.  

 

Resultatet har även visat att chefer, precis som de butiksanställda, värderar att de är nöjda 

med sin egen prestation framför vad de får i lön. Att vara nöjd med sin egen prestation 

kopplas till en av de inre faktorerna i Herzbergs motivationsmodell, nämligen att känna 

tillfredsställelse av ett bra utfört arbete samt uppnådda mål. Men det kan även kopplas till 

Ryan och Decis definition av inre motivation, benämnt som personlig tillfredsställelse. Att 

det är de inre motivationsfaktorerna som dominerar bland chefsrespondenterna kan 

konstateras av medelvärdet på 0,16. Respondenterna har svarat relativt lika på frågan då 

variansen bland respondenterna var 0,14.  

Chefer anser att bra arbetsvillkor på företaget är viktigare än möjligheten att göra karriär, 

vilket även de butiksanställda anser. Då möjligheten att göra karriär är en av Herzbergs inre 

motivationsfaktorer väger den yttre hygienfaktorn, arbetsförhållanden, tyngre än den inre. Att 

den yttre motivationsfaktorn väger tyngre kan ses i medelvärdet som för cheferna är på 0,73.  
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Chefsrespondenterna fick även ta ställningen till huruvida ansvar på arbetet är viktigare än 

arbetstiteln. Att motiveras av eget ansvar är av inre motivation medan arbetstitel värderas 

som status och tillhör yttre motivation. Resultatet visade på att det är den inre motivationen 

som dominerar och att cheferna värderar ansvar högre än en specifik arbetstitel. Detta 

framgår genom medelvärdet på 0,2.  

 

Chefsrespondenterna fick, precis som de butiksanställda, välja i vilken utsträckning de anser 

att det är viktigt att få ta mycket eget ansvar, få känna att de bidrar till företaget samt lära sig 

nya saker på sitt arbete. Svarsalternativen som de hade att välja mellan var ”Instämmer 

mycket bra, ”Instämmer bra”, ”Instämmer lite” och ”Instämmer mycket lite”. Nästan alla 

chefsrespondenter anser att det är väldigt viktigt för dem att få ta ansvar, bidra till företaget 

samt lära sig nya saker. Det visar att det är den inre motivationsfaktorn som väger tyngst och 

det kan konstateras av det genomsnittliga medelvärdet för cheferna som var 1,19. Det 

svarsalternativ som flest respondenter angett i denna fråga är ”Instämmer mycket bra”, vilket 

medianen på 1 tydligt visar.  

 

5.4 Likheter och skillnader i motivation mellan butiksanställda och chefer  
I resultatavsnittet redogörs för individernas enskilda värde som ett gemensamt medelvärde. 

De två yrkesgrupperna motiveras främst av inre motivationsfaktorer i och med att 

medelvärdet för de anställda är 0,29 och för cheferna är det 0,31. I och med att cheferna har 

ett högre medelvärde än de anställda indikerar det på att cheferna har angett fler svar som 

visar på yttre faktorer per person. Däremot så är det fler chefer än anställda som motiveras av 

inre motivation, 97 procent respektive 87 procent.  

 

I två olika påståenden är medelvärdet och variansen identiska mellan yrkesgrupperna. Det 

betyder att de olika grupperna har angett likadana svar i sina enkäter. Det gör också att p-

värdet blir 1, då ingen skillnad alls kan fastställas. Dessa två påståenden är dels påståendet 

“En bonus i form av pengar efter slutfört arbete är mer värt än att jag lärde mig något under 

arbetets gång”, som kopplas till belöningssystem samt McClellands motivationsmodell och 

“Att jag får beröm från andra för mitt arbete är viktigare än att jag själv är nöjd med min 

insats” som är skapat utifrån Herzbergs tvåfaktorsteori.  
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Korrelationen mellan yrkesgrupperna är i flera påståenden svag, trots att medelvärdena ligger 

nära varandra. Det beror på att variansen bland respektive grupps svar är väldigt liten. P-

värdena är väldigt varierande mellan de olika påståendena. För fyra olika frågor kan en 

signifikansskillnad fastslås med som lägst enstjärnig signifikans. En av dessa frågor är 

sammanslagningen av svaren för Hackman och Oldhams motivationsmodell, en är 

utredningen kring Maslows behovstrappa, en är McClellands motivationsmodell och den sista 

är en fråga kopplad till Herzberg. Det betyder att det i alla olika teorier går att fastställa 

signifikant skillnad på något av påståendena.  

 

Skillnader går att upptäcka i nästan alla medelvärden och varianser mellan yrkesgrupperna. 

Däremot går det endast att se att de motiveras av olika faktorer på ett fåtal frågor som till 

exempel att de butiksanställda hellre tar på sig skulden ensamma trots att deras kollega också 

gjort fel, medan chefer låter kollegan också få skulden. Med andra ord vill de butiksanställda 

hellre känna samhörighet och motiveras därmed av inre motivation medan chefer motiveras 

av yttre motivation i detta fall. Sambandet mellan de två yrkesgruppernas svar på denna fråga 

är väldigt svagt i och med att korrelationen är 0,2.  

 

I påståendena kring Herzberg där respondenten skall kryssa i vad som är sant och falskt finns 

ett tydligt samband av att ungefär lika många chefer som anställda valt liknande 

svarsalternativ. Resultatet har visat att de båda yrkesgrupperna motiveras starkare av 

möjligheten att få utvecklas än att få ha en påverkan på andras arbete. Dock visar 

medelvärdet att fler chefer än anställda anser att en påverkan på andras arbete är viktigare. 

Det finns även en skillnad i de två yrkesgruppernas varians. De anställda svarade relativt lika 

i sina svar medan svaren bland cheferna var mer spridda.  
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Både butiksanställda och chefer värderar att de är nöjda med sin egen prestation framför vad 

de får i lön. Det är därmed den inre motivationsfaktorn som de två yrkesgrupperna främst 

motiveras av och det visar även de två medelvärden som var under 0,5. Trots att både 

butiksanställda och chefer anser att det är viktigare att de själva är nöjda med sin prestation 

än vad de erhåller i lön så är det ändå procentuellt sett fler chefer som anser att prestationen 

är viktigare än lönen. Detta utmärks i att medelvärdet för cheferna, 0,17 är lägre än de 

anställdas som är 0,37, vilket betyder att fler av cheferna motiveras av den inre 

motivationsfaktorn i denna fråga. Även fast medelvärdena för de båda yrkesgrupperna är 

relativt lika är korrelationen, som är 0,03, knappt existerande och inget samband syns. Detta 

beror på att variansen är låg för respektive yrkesgrupps svar.  

 

Det finns en svag korrelation men den visar ändå att det finns ett samband mellan vilket av 

alternativen bra arbetsvillkor och möjligheten till karriär som är viktigast. Resultatet visade 

att de båda yrkesgrupperna motiveras av den yttre motivationsfaktorn, det vill säga bra 

arbetsvillkor, och detta styrks av deras medelvärde som är över 0,5.  

 

I de två frågorna där respondenterna fått ta ställning till vad som är viktigast på deras arbete 

har cheferna angett att det är uppskattning av kunder och uppskattning för eget arbete som är 

det viktigaste, vilket tillhör behovstrappans fjärde steg och är en inre motivationsfaktor. De 

butiksanställda har däremot pendlat mellan uppskattning för eget arbete och aktiviteter med 

kollegorna, det vill säga steg 4 respektive steg 3 i behovstrappan. Samtliga är av inre 

motivation. Trots att medelvärdena, som för chefer är 3,72 och för anställda är 3,42, är 

relativt lika och en stark korrelation på 0,76 skiljer det sig ändå åt vilket trappsteg de främst 

befinner sig på. Chefer befinner sig i större utsträckning på steg 4 i behovstrappan och 

anställda på steg 3, vilket även medianvärdet visar på. Chefer som deltog i undersökningen 

har i större utsträckning fast anställning och har arbetat fler år inom företaget. Det kan 

påverka att de har kommit högre upp på trappan. Chefer har en annan typ av trygghet än 

anställda då de känner sina medarbetare bättre och är mer säkra på sina arbetsuppgifter.  
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I frågorna kopplade till Hackman och Oldhams motivationsmodell har både anställda och 

chefer angett att det är den inre motivationsfaktorn som har störst betydelse, vilket kan ses i 

deras medelvärden på 1,47 respektive 1,89. Båda yrkesgrupperna anger att det är viktigt för 

dem att få ta mycket eget ansvar i sitt arbete, att det är viktigt för dem att få känna att de 

bidrar till företaget samt att de får lära sig saker i sitt arbete. Det finns ett samband mellan de 

två yrkesgruppernas svar men då korrelationen är 0,56 kan inte detta samband ses som starkt.  

Att båda yrkesgruppernas medianvärde blev 1 indikerar också på att de resonerar lika i den 

här frågan.  

 

Det finns en stark korrelation, 0,92, mellan medelvärdena för samtliga svar. Även bland de 

individuella medelvärdena finns en korrelation, men då den endast uppgår till 0,42 är den inte 

tillräckligt stor för att anses vara ett starkt samband. Av chi2 testet kan det avläsas att båda 

yrkesgruppernas resultat är statistiskt säkerställt till 95 procents signifikansnivå, vilket 

innebär att resultatet av studien är representativt för hela populationen.  

 

För att sammanfatta går det av resultatet att se flera likheter men även skillnader. I slutändan 

är det dock ändå de inre motivationsfaktorerna som väger tyngst för flest individer, men 

några få motiveras främst av de yttre. Det går även att fastställa att detta stämmer, både för 

anställda och chefer i populationen, alltså att det kan appliceras på alla som arbetar i en fysisk 

butik inom Nilson Group AB i Stockholm. 
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Slutsats 
___________________________________________________________________________ 

 

I avsnittet presenteras slutsatser som grundar sig på analysen. Vilken av de inre och yttre 

motivationsfaktorerna hos chefer och medarbetare har mest betydelse för att prestera på 

jobbet i detaljhandelsföretagen? Vilka skillnader och/eller likheter i motivation finns det 

mellan chefer och medarbetare? 

___________________________________________________________________________ 

 

29 av 30 chefer i undersökningen, motsvarande 97 procent, motiveras främst av inre 

motivationsfaktorer. En av cheferna, motsvarande 3 procent, motiveras främst av yttre 

motivationsfaktorer.  

 

26 av 30 anställda i undersökningen, motsvarande 87 procent, motiveras främst av inre 

motivation. De resterande 4 anställda, motsvarande 13 procent, motiveras främst av yttre 

motivation.  

 

Bland både chefer och anställda fanns det ingen respondent som enbart motiverades av den 

inre eller yttre faktorn utan för samtliga respondenter fanns det influenser av båda faktorerna. 

Det gick att fastslå en signifikant skillnad mellan yrkesgrupperna i ett påstående tillhörande 

varje teori. Det gick också att se tydliga likheter i två påståenden. I de övriga kunde en del 

samband och olikheter upptäckas men det gick inte att signifikant fastslå. 

 

Det går att statistiskt säkerställa att de enskilda medelvärdena för respondenternas svar är 

representativt för populationen på en 95 procentig signifikansnivå. Det betyder att det går att 

fastställa att det är de inre faktorerna som betyder mest.  

 

Det går att se ett tydligt mönster av att det är de inre motivationsfaktorerna som har störst 

betydelse för både chefer och butiksanställda. 
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Diskussion  
___________________________________________________________________________ 

 

I avsnittet diskuteras slutsatserna som studien fått fram samt egna reflektioner. 

___________________________________________________________________________ 

 

Generellt har fler chefer än butiksanställda angett att det är viktigt för dem att få ta ansvar på 

arbetet. Eftersom att chefer i sin yrkesroll ansvarar för butiken och personalen krävs det att de 

tar mer ansvar och det är därför naturligt att de i större utsträckning känner så. Det kan vara 

en anledning till att cheferna känner att det är viktigare att samtliga som gjort fel får ta på sig 

skulden för det, då det annars skulle kunna anses som orättvist gentemot andra anställda. 

Chefen skulle också kunna bli anklagad för att favorisera om en anställd slipper undan en 

tillsägelse om att denne gjort fel men en annan får en tillsägelse vid ett annat tillfälle. För en 

anställd däremot kan det vara jobbigt att skvallra på en kollega då en bra relation till varandra 

är en prioritering. Eftersom att arbetskollegorna var en av de viktigaste faktorerna för de 

anställda, kan det anses viktigare att inte riskera att förstöra en relation till någon anställd 

genom att utsätta den för en bestraffning.  

 

Att väldigt få respondenter befinner sig på det högsta steget i behovstrappan, 

självförverkligande, kan bero på att det generellt sett är svårt att skapa något på egen hand i 

en skobutik. För att skapa egna produkter måste butiksanställda och chefer förmodligen 

klättra i företaget och lämna själva butiksarbetet bakom sig, vilket också kan kopplas ihop 

med att göra karriär. Då butikschefer redan uppnått steget att bli butikschef finns inte fler 

möjligheter att klättra i karriären i den fysiska butiken. Dock kan butikschefen lämna 

butiksjobbet och ta andra roller inom företaget, exempelvis på dess huvudkontor.  
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Några butiksanställda har angett att både möjligheten till att göra karriär och en högre 

arbetstitel är det som betyder mest i påståendena kopplade till Herzbergs teori. Dessa befinner 

sig på trappsteget för behov av uppskattning vilket tyder på att de uppnått många steg på 

behovstrappan. Nästa steg kan vara att förverkliga sig själv genom att möjligen klättra på 

karriärstegen och nå en högre arbetstitel som butikschef, eller om man är timanställd att 

avancera till fast anställd. Chefer däremot värdesätter erkännande från kollegor framför en 

högre arbetstitel. Anledningen till detta skulle kunna vara att de generellt sett har arbetat 

längre i företaget och redan har uppnått målet med en högre arbetstitel. Detta kan då som 

mindre viktigt eftersom att det kan tas för givet och därmed betyder beröm från kollegor mer 

för dem.  

 

När korrelationen mellan medarbetarnas individuella medelvärden gjordes blev värdet 0,42 

och vid t-testet visade p-värdet 0,43. Detta innebär att det finns väldigt olika medelvärden 

bland respondenterna och att det finns stora skillnader mellan vad de motiveras av. Precis 

som tidigare forskning sagt så är motivation väldigt individuellt. Däremot blev korrelationen 

0,92 vid jämförandet av medelvärdena mellan de olika svaren frågorna, vilket är en stark 

korrelation. Detta visar på att det trots alla individuella aspekter finns samband i vilka inre 

faktorer och vilka yttre faktorer som är viktiga på arbetsplatsen.  

 

En aspekt som kan spela in i hur frågorna tolkas tros bero på att de olika yrkesgrupperna har 

olika mål med sitt arbete inom företaget. Som en ung butiksanställd kan arbetet inom 

företaget vara ett stopp på vägen, en bra erfarenhet och en möjlighet att lära sig nya saker. 

För en butikschef däremot, som varit i företaget flera år, tolkar vi det som ett mer permanent 

arbete på företaget och att de inte har några planer på att sluta. Detta skulle kunna förklara en 

del skillnader som upptäckts i svaren på enkäterna. Att några av de anställda svarat att de vill 

göra karriär kan tolkas mer som en långsiktig dröm än att det är där de befinner sig för 

tillfället. Att de en dag skulle vilja klättra genom att exempelvis bli butikschef för butiken 

eller klättra i sin karriärstege inom något annat företag. För en butikschef kanske det istället 

är viktigare hur de upplever den aktuella arbetsplatsen eftersom de planerar att stanna i 

företaget. Cheferna kanske redan har gjort den karriärresan som de har eftersträvat genom att 

avancera till butikschef. Dessa olika mål och ambitioner kan spela in i hur frågorna tolkas.  

 



 
 

57 

Dessa olika mål tror författarna även spelar in i att det finns variationer i yrkesgruppernas 

svar. Olika saker påverkar individerna till att vilja utvecklas och för att fortsätta tycka det är 

roligt att gå till jobbet. Skulle cheferna motiveras främst av de yttre faktorerna skulle de 

antagligen tröttna, då de redan tillgodosett många av de yttre faktorerna genom fast 

anställning och en fast månadslön. Som anställd kan det finnas fler yttre faktorer kvar att 

uppfylla. Några skulle exempelvis kunna uppnå en fast anställning och därigenom få 

förhandla fram en månadslön som tillfredsställer dem. De kan också se det som en bra merit 

att sätta på sitt CV inför framtiden eller att de får ihop pengar till en planerad utlandsresa, 

vilket också blir mer av en yttre faktor. Den största delen av de anställda motiveras dock, 

precis som cheferna främst av inre faktorer. Det tyder på att det viktigaste för båda 

yrkesgrupperna är att en trivs med sina arbetsuppgifter och arbetskollegor. Att det är de inre 

faktorerna som styr visas exempelvis tydligt genom att båda yrkesgrupperna har angett att de 

prioriterar personlig utveckling framför att få ha inflytande över andras arbete. Även att ha 

bra arbetsvillkor är viktigare än möjligheten att få göra karriär.  
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Kritik mot den egna studien  
___________________________________________________________________________ 

 

I detta avsnitt diskuteras kritik mot den egna studien. 

___________________________________________________________________________ 

 

Eftersom en del respondenter varit nära gränsen för att främst motiveras av yttre motivation 

kan det inte uteslutas att de vid andra formuleringar av frågorna istället skulle få resultatet att 

de motiveras av yttre motivation.  

 

En del frågor, främst de frågor kopplade till Maslows behovstrappa, hade kunnat specificeras 

mer och riktats mot den enskilda koncernen. Detta för att förtydliga för respondenten vilket 

svar som förväntades av denne. Detta hade kunnat leda till ett mer pålitligt resultat. Frågan 

som ställdes “Vad är viktigast för dig på arbetet” hade kunnat formuleras som “Vad är 

viktigast för dig på ditt arbete inom Nilson Group AB? 
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Förslag på vidare forskning  
___________________________________________________________________________ 

 

I sista avsnittet av studien presenteras förslag på fortsatt forskning som kan göras inom detta 

område som studerats. 

___________________________________________________________________________ 

 

För att få en tydligare bild över varför det ser ut som vi nu vet att det gör, skulle en kvalitativ 

studie som utreder varför individerna resonerar som de gör kunna genomföras. Det skulle 

möjligen ge svar på varför respondenter med olika bakgrund ändå anger liknande svar och 

vad som är grunden till detta.  

 

Studien skulle kunna utökas genom att undersöka skillnader och likheter mellan andra 

variabler än chefer och anställda. Till exempel om kön, ålder, eller antal år i företaget 

påverkar motivationsfaktorerna hos en individ. 
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Bilaga 1 – Enkäten  
Enkätundersökning om motivation  

 
1. Är du chef eller butiksanställd? (Markera med kryss) 
Chef             Butiksanställd  

 
 
2. Kön: (Markera med kryss)  
     Kvinna    Man   Annat  

 
 
 
 

3. Ålder?....................... 
 
4. Vad har du för anställningsform? (Markera med kryss)  
Provanställning        Timanställning Tillsvidareanställning  Vikariat 

 
 
 
 

5. Hur länge har du jobbat på företaget?....................... 
 
6. Markera med ett kryss per rad och ta ställning till följande påståenden: 
                        Instämmer:  Mycket bra     Bra     Lite    Mycket lite  

Jag tar hellre på mig skulden ensam än att 
skvallra på någon annan, trots att denne också 
gjort fel 

    

En bonus i form av pengar efter slutfört arbete 
är mer värt än att jag lärde mig något under 
arbetets gång  

    

En högre arbetstitel betyder mer än att mina 
kollegor tycker att jag är duktig  

    

 
 
7.Vad är viktigast för dig på ditt arbete?  (Markera med kryss)  
Fast anställning   Aktiviteter med kollegorna  Uppskattning av kunder  Skapa egna produkter 

 
 



   

 
8. Markera med ett kryss per rad och ta ställning till följande påståenden: 
                                      
                                  Sant    Falskt  

Att jag får ha inflytande över andras arbete på min arbetsplats 
är viktigare än att jag har möjlighet att utvecklas som person 

  

Att jag är nöjd med min prestation är viktigare än vad jag får i 
lön  

  

Att mina arbetsuppgifter är intressanta är viktigare  
än att få beröm för mitt arbete 

  

Att jag har en god relation till mina kollegor är viktigare  
än att mina arbetsuppgifter är varierande 

  

Att företaget jag arbetar på har bra arbetsvillkor är  
viktigare än att jag har möjlighet att göra karriär  

  

Att jag får beröm från andra för mitt arbete är viktigare  
än att jag själv är nöjd med min insats 

  

Att jag får ta mycket ansvar på arbetet är viktigare  
än min arbetstitel  

  

 
9. Markera med ett kryss per rad och ta ställning till följande påståenden:  
                          Instämmer:  Mycket bra    Bra        Lite    Mycket lite  
Det är viktigt för mig att jag får ta mycket eget 
ansvar för mitt arbete   

    

Det är viktigt för mig att känna att jag bidrar 
till företaget jag jobbar på  

    

Det är viktigt för mig att jag lär mig nya saker 
på mitt arbete  

    

 
10. Vad är viktigast för dig på ditt arbete?  (Markera med kryss)  
Bra lön Arbetskollegorna       Uppskattning för ditt arbete            Att göra karriär  

 
 
    
                   

          Tack för din medverkan!  



   

 
Bilaga 2 - Koppling till teorierna 
 
1. Är du chef eller butiksanställd?     
För kategorisering till frågeställningen 
___________________________________________________________________________ 
2. Kön      

• Kvinna       
• Man  

 
Öppnar för diskussion 
___________________________________________________________________________ 
3. Ålder       
Öppnar för diskussion 
___________________________________________________________________________ 
4. Vad har du för anställningsform?    

• Provanställning 
• Timanställning 
• Tillsvidare  
• Vikariat 

 
Trygghet 

Herzberg – Hygienfaktor 
Maslows behovstrappa 

___________________________________________________________________________ 
5. Hur länge har du jobbat på företaget?   
Trygghet  

Herzberg – Hygienfaktor 
Maslows Behovstrappa 

___________________________________________________________________________ 
6. Markera med ett kryss per rad och ta    
ställning till följande påståenden:      
     
• Jag tar hellre på mig skulden ensam än att skvallra  Samhörighet vs.  

på någon annan, trots att denne också gjort fel  bestraffning 
 

• En bonus i form av pengar efter slutfört arbete är mer  Belöning vs.  
värt än att jag lärde mig något under arbetets gång  Prestation 
 

• En högre arbetstitel betyder mer än att mina  Makt vs.  
kollegor tycker att jag är duktig    Erkännande 

 
McClellands motivationsmodell och belöningssystem 

___________________________________________________________________________ 



   

 
7. Vad är viktigast för dig i arbetet?     
• Fast anställning     Maslows behovstrappa  

Steg 2 
 

• Aktiviteter utanför arbetet med kollegorna  Maslows behovstrappa  
Steg 3 
 

• Uppskattning från kunder   Maslows behovstrappa  
Steg 4 
 

• Att få skapa egna produkter   Maslows behovstrappa  
Steg 5 
 

Maslows behovstrappa 
___________________________________________________________________________ 
8. Markera med ett kryss per rad och ta ställning till följande påståenden:  

  
• Att jag får ha inflytande över andras arbete på min  Hygienfaktor vs. 

arbetsplats är viktigare än att jag har möjlighet att  Motivationsfaktor 
utvecklas som person 
 

• Att jag är nöjd med min prestation är viktigare  Motivationsfaktor vs. 
än vad jag får i lön     Hygienfaktor 
 

• Att mina arbetsuppgifter är intressanta är viktigare  Hygienfaktor vs.  
än att få beröm för mitt arbete   Motivationsfaktor 
 

• Att jag har en god relation till mina kollegor är  Hygienfaktor vs.  
viktigare än att mina arbetsuppgifter är varierande                Motivationsfaktor 
 

• Att företaget jag arbetar på har bra arbetsvillkor är  Hygienfaktor vs.  
viktigare än att jag har möjlighet att göra karriär  Motivationsfaktor 
 

• Att jag får beröm från andra för mitt arbete är   Hygienfaktor vs.  
viktigare än att jag själv är nöjd med min insats Motivationsfaktor 
 

• Att jag får ta mycket ansvar på arbetet är   Motivationsfaktor vs.  
viktigare än min arbetstitel    Hygienfaktor 
 

Herzbergs Tvåfaktorsmodell 
 
 
 
 



   

 
9. Markera med ett kryss per rad och ta ställning till följande påståenden:  
   

• Det är viktigt för mig att jag får ta    
mycket eget ansvar för mitt arbete   

• Det är viktigt för mig att känna att jag  
bidrar till företaget jag jobbar på  

• Det är viktigt för mig att jag lär mig 
nya saker på mitt arbete  

 
Hackman & Oldham motivationsmodell 

___________________________________________________________________________ 
 
10. Vad är viktigast för dig i arbetet?   
   

• Bra lön     Maslows behovstrappa  
Steg 2 
 

• Arbetskollegorna     Maslows behovstrappa 
Steg 3 
 

• Uppskattning för ditt arbete    Maslows behovstrappa  
Steg 4 
 

• Att göra karriär     Maslows behovstrappa  
Steg 5 
 

Maslows Behovstrappa 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Bilaga 3 – Kodning av enkät 
Enkätundersökning om motivation  

 
1. Är du chef eller butiksanställd? (Markera med kryss) 

       Chef   Butiksanställd  

 
 
 
2. Kön: (Markera med kryss)  
     Kvinna  Man   Annat  

 
 
 
 

3. Ålder?.......................  
 
4. Vad har du för 
anställningsform? (Markera med kryss)  
Provanställning       Timanställning  Tillsvidareanställning             Vikariat 

 
 
 

 
5. Hur länge har du jobbat på 
företaget?.......................  
 
6. Markera med ett kryss per rad och ta ställning till följande påståenden: 
                  Instämmer:   Mycket bra      Bra        Lite     Mycket lite  

Jag tar hellre på mig skulden ensam än att 
skvallra på någon annan, trots att denne också 
gjort fel     

En bonus i form av pengar efter slutfört arbete 
är mer värt än att jag lärde mig något under 
arbetets gång      

En högre arbetstitel betyder mer än att mina 
kollegor tycker att jag är duktig  
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7. Vad är viktigast för dig på ditt arbete?  (Markera med kryss)  
Fast anställning   Aktiviteter med kollegorna Uppskattning av kunder  Skapa egna produkter 

 
 
 

 
8. Markera med ett kryss per rad och ta ställning till följande påståenden: 
                                      
                         Sant     Falskt  

Att jag får ha inflytande över andras arbete på min arbetsplats 
är viktigare än att jag har möjlighet att utvecklas som person 

  

Att jag är nöjd med min prestation är viktigare än vad jag får i 
lön  

  

Att mina arbetsuppgifter är intressanta är viktigare  
än att få beröm för mitt arbete 

  

Att jag har en god relation till mina kollegor är viktigare  
än att mina arbetsuppgifter är varierande 

  

Att företaget jag arbetar på har bra arbetsvillkor är  
viktigare än att jag har möjlighet att göra karriär  

  

Att jag får beröm från andra för mitt arbete är viktigare  
än att jag själv är nöjd med min insats 

  

Att jag får ta mycket ansvar på arbetet är viktigare  
än min arbetstitel  

  

3 
 

4 
 

0 
 

0 
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0 
 

0 
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1 
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5 
 



   

 

9. Markera med ett kryss per rad och ta ställning till följande påståenden:  
                    

                                      Instämmer:  Mycket bra     Bra       Lite      Mycket lite  

Det är viktigt för mig att jag får ta mycket eget 
ansvar för mitt arbete   

    

Det är viktigt för mig att känna att jag bidrar 
till företaget jag jobbar på  

    

Det är viktigt för mig att jag lär mig nya saker 
på mitt arbete  

    

 
 
10. Vad är viktigast för dig på ditt arbete?  (Markera med kryss)  
Bra lön     Arbetskollegorna   Uppskattning för ditt arbete  Att göra karriär  

 
 
 
 

Tack för din medverkan!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

2 4 3 5 



   

Bilaga 4 – Individuella medelvärden 
 

 
Tabell 11 – Respondenternas medelvärden  

 

 
Tabell 12 – Medelvärden av svaren 



   

Bilaga 5 – Sammanställning av påståenden  
 
Frågorna kopplade till McClelland och Belöningssystem  

Nedan redogörs för resultatet som har framkommit av enkätsvaren på påståenden kopplade 

till McClelland och belöningssystem. De tre påståendena återfinns under fråga 6 i Bilaga 1. 

 

“Jag tar hellre på mig skulden ensam än att skvallra på någon annan, trots att denna också 

gjort fel”  

 

I det här påståendet finns en svag korrelation mellan respondenternas svar. Det går att 

statistiskt säkerställa på en enstjärnig signifikansnivå, med hjälp av det tvåsidiga p-värdet, att 

det är skillnad mellan yrkesgrupperna.  

 

Om man ser till medelvärdet kan det avläsas att cheferna i undersökningen främst tyckte att 

man skulle skvallra på dem som gjort fel, vilket var den yttre faktorn. De anställda tyckte 

däremot att det var bättre att ta på sig skulden ensam, alltså den inre motivationsfaktorn.  

 
Tabell 13 - Korrelation Skuld/Skvallra 

 
Tabell 14 - T-test Skuld/Skvallra 

 



   

“En bonus i form av pengar efter slutfört arbete är mer värt än att jag lärde mig något under 

arbetets gång” 

 

Här finns en väldigt svag korrelation mellan chefer och anställda och det går inte att dra 

någon slutsats om skillnader dem emellan över huvud taget, då p-värdet är 1.  

 

Då de har identiska medelvärden och varians visar det på att respondenterna som medverkat i 

den här undersökningen svarat lika. Medelvärdena visar att det är den inre faktorn, att få lära 

sig något under arbetets gång, som är viktigast för samtliga respondenter.  

 
Tabell 15 - Korrelation Bonus/Lära sig 

 
Tabell 16 - T-test Bonus/Lära sig



   

 

“En högre arbetstitel betyder mer än att mina kollegor tycker att jag är duktig” 

 

Det finns en svag korrelation mellan yrkesgrupperna och skillnad dem emellan går inte att 

statistiskt säkerställa till en signifikant nivå.  

 

Sett till medelvärdet kan det konstateras att båda grupperna motiveras främst av den yttre 

faktorn, att kollegorna tycker att de är duktiga. Större varians i svaren fanns dock bland de 

anställda.  

 
Tabell 17 - Korrelation Hög arbetstitel/Erkännande från kollegor 

 
Tabell 18 - T-test Hög arbetstitel/Erkännande från kollegor 

 
Frågorna kopplade till Maslows behovstrappa   

Här nedan redogörs för resultatet av svaren på frågorna som är kopplade till Maslows 

behovstrappa. Här har medelvärdet inte bara tagit hänsyn till om det är den inre eller yttre 

faktorn som påverkar utan även vilket trappsteg som respondenterna för respektive 

yrkesgrupp befinner sig på. Här har båda frågorna kopplade till Maslows behovstrappa slagits 

samman i svaret, då de undersöker samma variabler och påståendena är lika varandra.  

 

 



   

Man kan se en stark korrelation mellan vad yrkesgrupperna har svarat men det går ändå att 

statistiskt säkerställa på en enstjärnig signifikansnivå att skillnad finns mellan dem.  

 

Medelvärdet i den här sammanställningen blir till skillnad från de andra att gränsen mellan 

inre och yttre faktorer går vid 2,5. Allt under 2,5 indikerar på yttre faktorer medan allt över 

indikerar på inre. Det heltal som är närmst är också det trappsteg som generellt är det 

vanligaste för yrkesgrupperna. Resultatet visar att det är främst steg 3 på trappan som 

anställda befinner sig på men även en del på steg 4. Chefer däremot motiveras främst av steg 

4 på trappan. Det finns en stor varians i svaren, då en del respondenter även befinner sig på 

det andra och femte steget i trappan. Eftersom det finns flera olika svarsalternativ i de här två 

frågorna har även medianen av svaren tagits fram. De visar en median på 3 för anställda och 

4 för chefer.  

 

 
Tabell 19 - Korrelation Maslow 

 
Tabell 20 - T-test Maslow 

 



   

Frågorna kopplade till Herzbergs motivationsteori   

Här nedan redogörs resultatet i sju olika påståenden som kan kopplas till Herzbergs teori om 

hygienfaktorer och motivationsfaktorer. Dessa påståenden finns i fråga 8 i Bilaga 1.  

 

“Att jag får ha inflytande över andras arbete på min arbetsplats är viktigare än att jag har 

möjlighet att utvecklas som person”  

 

Korrelationen mellan svaren är svag och det kan med enstjärnig signifikans statistiskt 

säkerställas att det finns skillnad i svaren mellan anställda och chefer.  

 

Sett till medelvärdet kan det konstateras att båda yrkesgrupperna främst motiveras av inre 

faktorn som är möjligheten att utvecklas som person men att fler chefer har angett den yttre 

faktorn i sina svar.  

 
Tabell 21 - Korrelation Inflytande/Utvecklas 

 
Tabell 22 - T-test Inflytande/Utvecklas 

 

 



   

“Att jag är nöjd med min prestation är viktigare än vad jag får i lön” 

 

Korrelationen mellan respondenternas svar är i det här fallet mycket svag. Den här skillnaden 

syns även på p-värdet men det går inte att statistiskt säkerställa en signifikant skillnad.  

 

När man ser till respektive yrkesgrupps medelvärde ser man att båda främst motiveras av den 

inre faktorn, att vara nöjd med sin prestation. Anställda har i större utsträckning än chefer 

angett att de motiveras av den yttre faktorn i påståendet, då både deras medelvärde och 

varians är högre.  

 
Tabell 23 - Korrelation Prestation/Lön 

 
Tabell 24 - T-test Prestation/Lön 

 

 

 



   

“Att mina arbetsuppgifter är intressanta är viktigare än att få beröm för mitt arbete” 

 

Här finns en väldigt svag korrelation mellan vad chefer och medarbetare angett i sina svar. p-

värdet ligger dock precis över 5 procentgränsen och det går därmed inte att fastslå en 

signifikant skillnad mellan yrkesgrupperna.  

 

De anställda motiveras i större utsträckning av yttre faktorer i det här påståendet än vad 

chefer gör, dock väger de inre faktorerna tyngst för båda yrkesgrupperna sett till medelvärdet. 

Den inre faktorn i det här påståendet är att arbetsuppgifterna är intressanta.  

 
Tabell 25 - Korrelation Intressanta arbetsuppgifter/Beröm 

 
Tabell 26 - T-test Intressanta arbetsuppgifter/Beröm 

 

 

 

 

 

 



   

“Att jag har en god relation till mina kollegor är viktigare än att mina arbetsuppgifter är 

varierande” 

 

I det här påståendet har de anställda angett så lika svar att variansen blivit 0. Det gör att 

korrelationen ej kan räknas ut eftersom nämnaren blir ogiltig. Även cheferna har angett svar 

som liknar varandra men har en något större varians. Det går ej att signifikant fastställa att det 

finns en skillnad mellan grupperna även om p-värdet är lågt.  

 

Medelvärdena visar att båda yrkesgrupperna motiveras främst av den yttre faktorn i det här 

påståendet vilket är att ha en god relation till kollegorna.  

 

 
Tabell 27 - T-test Kollegor/Arbetsuppgifter 

 

 

 



   

“Att företaget jag arbetar på har bra arbetsvillkor är viktigare än att jag har möjlighet att 

göra karriär” 

 

I den här resultatsammanställningen finns en svag korrelation. Genom p-värdet går det inte 

heller att fastställa någon signifikant skillnad då det är för högt.  

 

Respondenternas medelvärden skiljer sig åt, då cheferna har ett högre värde. Båda 

yrkesgrupperna i det här påståendet motiveras dock främst av den yttre faktorn som var bra 

arbetsvillkor.  

 
Tabell 28 - Korrelation Arbetsvillkor/Karriär 

 
Tabell 29 - T-test Arbetsvillkor/Karriär 



   

“Att jag får beröm från andra för mitt arbete är viktigare än att jag själv är nöjd med min 

insats” 

 

I det här påståendet finns en svag korrelation, vilket tyder på ett lågt samband mellan 

yrkesgruppernas svar. Att p-värdet har blivit 1 betyder att det inte kan fastställas någon 

skillnad alls.  

 

Det stämmer även överens med yrkesgruppernas medelvärde och varians som är identiska. 

Båda yrkesgrupperna motiveras här främst av den inre faktorn som är att vara nöjd med sin 

egen insats.  

 
Tabell 30 - Korrelation Beröm/Egen Insats 

 
Tabell 31 - T-test Beröm/Egen insats 

 



   

“Att jag får ta mycket ansvar på arbetet är viktigare än min arbetstitel” 

 

I det här påståendet är korrelationen mycket svag mellan respondenternas svar och det går 

inte att signifikant fastställa en skillnad mellan grupperna.  

 

På respektive yrkesgrupps medelvärde för svaren på frågan är det dock tydligt att båda 

motiveras av den inre faktorn som är att man får ta mycket eget ansvar på sitt arbete.  

 
Tabell 32 - Korrelation Ansvar/Arbetstitel 

 
Tabell 33 - T-test Ansvar/Arbetstitel 

 

Frågorna kopplade till Hackman och Oldhams motivationsteori  

Här nedan redogörs resultatet för påståendena kopplade till Hackman och Oldhams 

motivationsteori, som återfinns som fråga 9 i Bilaga 1. Precis som för Maslow har svaren här 

inte bara graderats som inre och yttre utan graderats med fler variabler. De tre påståendena 

till frågan om Hackman och Oldhams motivationsteori är alla av inre motivation och har 

därför samlats ihop till en tabell.  

 

 



   

De påståenden som ställdes var “Det är viktigt för mig att jag får ta mycket eget ansvar för 

mitt arbete”, “Det är viktigt för mig att känna att jag bidrar till företaget jag jobbar på”, 

“Det är viktigt för mig att jag lär mig nya saker på mitt arbete”.  

 

Det går att se en tydlig korrelation mellan yrkesgrupperna men den kan inte anses som stark. 

Det går att med trestjärnig signifikans fastslå att det finns en skillnad mellan svaren och det 

eftersom variansen i varje yrkesgrupps svar är så låg.  

 

Till de här påståendena går gränsen för att motiveras av inre respektive yttre faktorer vid 2,5. 

Allt under 2,5 visar på inre faktorer och allt över visar att det är de yttre faktorerna som 

betyder mest. Medelvärdet visar att både chefer och anställda anser att det är de inre 

faktorerna som spelar stor roll. I de påståenden som redovisas här innebär det att det är viktigt 

att få ta mycket ansvar för sitt arbete, få bidra till företag samt lära sig nya saker. 

Medelvärdena här blev för anställda 1,47 och för chefer 1,87.  Då det i denna fråga, precis 

som i frågorna kring Maslows behovstrappa, finns flera olika svarsalternativ har medianen 

tagits fram för de olika yrkesgrupperna. Medianen blev 1 för både chefer och anställda, vilket 

tyder på att bägge yrkesgrupper har angett inre faktorn som viktigast.  

 

 
Tabell 34 - Korrelation Hackman och Oldham 

 
 
Tabell 35 - T-test Hackman och Oldham 

 


