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A b s t r a c t  
 

 

Intense competition and pressure from various market participants is prevalent in today’s modern and 

technologically developed society. It is important to keep a high standard of service and customer 

care to be able to keep your position on the market. The focus of the paper is to study how a store 

manager can influence their employees to perform better on the job, in terms of service to customers 

and increased sales. The aim is to analyze the different tools store managers use to motivate their 

employees with the goal of improving service to the customer and to increase sales. The method used 

for achieving this has been a qualitative research approach with open interviews and semi-structured 

questions, an approach that increases an understanding of the issue. The interviews were conducted 

with both employees and store managers at the department store, Nordiska Kompaniet. With previous 

studies and research as secondary material, and the empirical data of the study as primary material, 

the results show that motivation is primarily important for certain areas. To better describe these 

results, a model has been designed; FANUGT. The model describes the key concepts of motivation; 

feedback, accountability, attendance, development, community and trust. Managing the staff in a 

store with these concepts in mind will increase employee motivation and performance positively.  
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1. Inledning 
 

“Livet har ofta liknats vid ett vatten, en flod, ett hav. Man kan säga att motivationen är den motor 

eller den vind som för vår farkost framåt. Men motivationen är faktiskt något mer. Det är också 

rodret på båten, styrmekanismen som för oss framåt till målet”.1  

 

Denna studie behandlar de faktorer en butikschef använder för att motivera och därmed inspirera sina 

anställda i syfte att öka försäljningen samt ge ökad service till kunden. Författaren har valt att utgå 

från butikschefens roll, inte nödvändigtvis ägaren, då det är butikschefen som har starkast daglig 

kontakt med sina anställda. Intresset för studien kommer från olika sammanhang, dels motivation i 

det stora hela, av det stora säljintresset som går hand i hand med att inspirera och motivera kunder, 

samt intresset av att kunna öka vinst och försäljning för ett företag.  

 

1.1.	  Disposition	  

 

• I första avsnittet Inledning beskrivs en bakgrund till studien, en utvecklad 

problemformulering samt dess syfte, frågeställning och avgränsning.  

• I andra avsnittet skildras Tidigare studier, forskningsgrunden för studien. Avsnittet är 

uppdelat i två delar; Vikten av att motivera anställda och Hur motiverar man anställda bättre. 

• Tredje avsnittet tar upp den Forskningsstrategi och design som använts i studien. Detta 

inkluderar metod, intervjuobjekt och hur studien genomförts samt dess tillförlitlighet, 

överförbarhet och pålitlighet. 

• I fjärde avsnittet presenteras Empirin. En sammanställning av det material som hämtats från 

den kvalitativa undersökningen som genomförts. 

• Diskussion och analys presenteras i det femte avsnittet.  

• I det sjätte avsnittet redogörs det för den Slutsats som studien ligger till grund för.  

• Det sjunde avsnittet är en Källförteckning. 

• Sista avsnittet är en Bilaga på den kvalitativa intervju som genomförts.  
 

                                                
1 Lindgren, 1994, s. 126.  
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1.2.	  Problemformulering	  

 

Med ett antal års erfarenhet av säljyrket inom detaljhandeln finns ett genuint intresse för vilka 

möjligheter en butikschef har att påverka sina anställda. Att sälja och att göra det bra kräver 

engagemang, glädje och inspiration. Hur mycket kan en chef påverka detta? Belöningsfaktorn 

provision som dagens troligen mest utbredda och omtalade motivationsfaktor är inte enda sättet för 

en chef att öka försäljningssiffror. Intresset ligger i att studera om det finns specifika faktorer som 

speglar hur motivationen ser ut från butikschefer för att öka prestationen av de anställdas försäljning. 

Känner sig anställda inspirerade och motiverade av sina chefer och leder det till en ökad effektiv 

försäljning samt kundnöje. Detta blir intressant då resultatet skulle kunna tyda att ett större 

engagemang från butikschefer som satsar på sina anställda genererar ökad vinst och popularitet för 

företaget. Om så är fallet borde alla butikschefer vara måna om att dagligen inspirera och motivera 

sina anställda, men är realiteten verkligen på detta önskvärda sätt? 

 

I det stora handlar denna studie om ledningen och chefens inverkan och möjlighet att påverka sina 

anställda. Hur mycket kan en chef beröra och förändra det dagliga arbetet för att effektivisera och 

organisera verksamheten, samt vid behov anpassa den till nya förändringar inom organisationen men 

även på marknaden? Hur ska kunskapen förmedlas till anställda och hur arbetar en chef med 

motivation för att öka anställdas prestation?  

 

I dagens moderna och teknologiskt utvecklade samhälle är onlineshopping något som speglar många 

människors konsumtion och köp. Detaljhandeln och dess faktiska butiker måste därför kanske mer än 

tidigare fokusera på den service samt spetskompetens en säljare kan erbjuda kunden. “Service i 

världsklass” är Nordiska Kompaniets mål i syfte att sträva efter nöjda, återkommande kunder. Att 

motivera och engagera anställda säljare i butik kommer troligen att påverka hur väl målet om 

“Service i världsklass” uppnås. Här blir butikschefens arbete viktigt då de ofta dagligen är i direkt 

kontakt med sina anställda.  

 

Fokus på service och duktiga säljare med kunskap är två nyckelbegrepp som håller kvar köpande 

kunder. Butikschefens inspirerande roll blir därför viktig för säljteamet och anställda i deras dagliga 

arbete. Hur agerar och hur bör en butikschef agera i syfte att motivera, engagera, inspirera och på 

detta sätt påverka försäljningssiffrorna samt kundens nöje i och med köpet? Studien kommer att 

behandla olika tekniker och former en butikchef kan använda i motivationssyfte för att få anställda att 
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leverera ett bättre jobb. Dessa ska jämföras och analyseras utifrån kundens, säljarens samt 

butikschefens perspektiv. Finns tydliga mönster på något dominerande motivationsangrepp? 

 

1.3.	  Definition	  av	  motivation	  

 

“Livet har ofta liknats vid ett vatten, en flod, ett hav. Man kan säga att motivationen är den motor 

eller den vind som för vår farkost framåt. Men motivationen är faktiskt något mer. Det är också 

rodret på båten, styrmekanismen som för oss framåt till målet”.2 

 

Nationalencyklopedins definition av motivation lyder; “en sammanfattande psykologisk term för de 

processer som sätter igång, upprätthåller och riktar beteende”. Med hjälp av olika beteenden strävar 

vi efter bestämda mål vilket beskrivs i olika teorier. De beskriver vidare att olika motivationsteorier 

försöker förklara människans handlande och varför vi hellre gör vissa saker framför andra. När 

människan upplever behov som inte är tillfredsställda uppstår motivation, detta kan exempelvis vara 

vid hunger, strävan efter självförverkligande samt behovet av makt.3  

 

Svenska Akademins Ordbok beskriver motivation som ett psykologiskt och filosofiskt förhållande 

gällande viljeakt. Bevakelsegrunder, dvs. olika motiv bestämmer grunden för viljeliv och 

sammanfattningen av dessa motiv bestämmer en viljeakt som en reaktion på bestående orsaker, 

känslor och dylikt.4  

 

En översatt definition av motivation har slutligen gjorts från Business Dictionary. “Interna & externa 

faktorer som stimulerar lust och energi i människor som ständigt intresserade och engagerade i ett 

arbete, roll eller föremål, eller att göra en ansträngning för att uppnå ett mål”.5 

 

Ovannämnda begrepp har sammanfattats till ett motivationsbegrepp för studien. “En psykologisk 

term samt förhållande gällande viljan till prestation, i detta fall prestation på arbetet. Faktorer som 

stimulerar lust och energi i människor och deras olika motiv som ligger till grund för människans val 

av vilja. Dessa går att påverka genom styrmekanismer”.  

                                                
2 Lindgren, 1994, s. 126.  
3 Nationalencyklopedin.  
4 Svenska Akademiens ordbok.  
5 Business Dictionary.  
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1.4.	  Bakgrund	  till	  motivation	  

 

Abraham Maslows behovspyramid är den teori som haft störst genomslagskraft i modern tid 

beträffande motivation. Teorin blev allmänt känd år 1954 och beskrev människors behov i livet 

rangordnat i en pyramid. I botten beskrivs livsnödvändiga behov som föda och kroppsliga behov följt 

av trygghetsbehov, gemenskap och kärlek, behov av uppskattning samt i toppen av pyramiden 

självförverkligande. För att kunna nå toppen av pyramiden måste man först tillfredsställa de övriga 

behoven.6 

 

Frederick Hertzberg utvecklade Maslows behovspyramid i boken The Motivation to Work (1959). 

Hertzberg introducerade tvåfaktorsteorin där han skiljer på motivationsfaktorer och hygienfaktorer. 

Till motivationsfaktorerna räknas erkännande, utvecklingsmöjligheter och ansvar vilket skapar 

tillfredsställelse och motivation. Hygienfaktorerna beskrivs exempelvis genom lön, personalpolitik 

samt fysisk miljö vilket inte bidrar med tillfredsställelse eller motivation, däremot kan det reducera 

missnöjen vilket inte motivationsfaktorerna kan.7  

 

Managementforskaren Douglas McGregor beskriver motivation genom Teori X och Teori Y. Dessa 

beskriver två olika attityder till motivation av medarbetare. Teori X utgår från att människan föredrar 

trygghet framför allt, är lat, ogillar att arbeta och ta ansvar. Inom en organisation där chefen har 

denna X-syn menar McGregor att medarbetare strikt kontrolleras och man arbetar mer med 

bestraffning än belöning. Teori Y menar istället att det för människan är lika naturligt att arbeta som 

att vila och vara ledig. Har medarbetare stimulerande arbetsuppgifter kommer de att arbeta för 

organisationens bästa. Organisationen ger utrymme för eget ansvar vilket medarbetaren tar vara på 

och de använder gärna sin kreativitet och energi för att lösa problem.8 

 

Dessa tre vetenskapsmän är några av de som lagt grunden för dagens teorier och kunskap kring 

motivation och dess faktorer. Studien kommer mestadels att behandla empirimaterial för att analysera 

butikschefers motivation till anställda men självklart ligger tidigare vetenskap och forskning som 

grund. Dagens samhälle speglas alltmer av karriär- och jobbcoacher, både för chefer och anställda. 

Motivation och inspiration står högt på dagordningen och man pratar om att sprida positiv glädje och 

                                                
6 Maslow, Abraham. 
7 Hertzberg, Frederick. 
8 McGregor, Douglas.  
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energi som ska bidra till en trevligare arbetsmiljö, god sammanhållning i gruppen och ökade resultat 

för företaget.9 Mia Törnblom är ett exempel på denna typ av coach. Hon är känd författare, föreläsare 

och vägledare i personlig utveckling, en av många som idag arbetar som konsult där hon beskriver 

vikten av ett starkt självförtroende och en stark självkänsla. Hon motiverar på ett modernt sätt genom 

att inspirera och sprida positiv energi till organisationer och företag. Under sin tid har hon coachat 

många chefer i deras dagliga arbete.10 

1.5.	  Syfte	  

 

Syftet är att analysera olika verktyg butikschefer använder för att motivera sina anställda med målet 

att förbättra servicen gentemot kunden samt öka försäljningen. Att få förståelse för ifall det finns 

dominerande mönster kring några specifika motivationsformer som speglar butikchefers dagliga 

arbete som ledare inom detaljhandeln. 

 

1.6.	  Frågeställning	  

 

Hur motiverar en butikschef sina anställda i syfte att förbättra servicen mot kunden samt öka 

försäljningen? 

 

1.7.	  Avgränsning	  

 

En avgränsning har gjorts till butiker på damavdelningen i varuhuset Nordiska kompaniet, NK. Detta 

för att de driver ett ledande koncept på marknaden för detaljhandel samt för att det är ett 

bekvämlighetsurval (för vidare förklaring se avsnitt 3 Forskningsstrategi och design). Avgränsning 

har också gjorts till motivation det närmaste året, ingen hänsyn tas till framtidsplaner rörande 

motivation till anställda som planeras genomföras efter ett år. Ifall det empiriska materialet skulle 

beröra motivation efter ett år, kommer detta inte tas med som material för studien.  

 

                                                
9 MT-grupperna. 
10 Törnblom, Mia, Du leder, Stockholm: Forum, 2010.  
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2. Tidigare studier och forskning 

2.1.	  Vikten	  av	  att	  motivera	  anställda	  

 

Att försumma vikten av motivation till anställda kan kosta ledning och företag mycket, detta 

beskriver “Three steps to motivating employees”. När en högpresterande anställd upplever ett olöst 

motivationsproblem på jobbet kan två möjliga konsekvenser uppstå, prestationen minskar alternativt 

så säger den anställda upp sig. När en lågpresterande anställd inte känner sig motiverad minskar 

produktiviteten hos personen i fråga, men även indirekt medarbetarnas produktivitet. En 

lågpresterande anställd kommer inte säga upp sig då personen inte har någonstans att ta vägen. Vid 

dålig motivation från chef och ledning resulterar det slutligen i att de högpresterande försvinner ur 

företaget och kvar blir de anställda med låg prestation vilket får stora konsekvenser för företaget, 

både socialt och ekonomiskt.11 Teori X och Teori Y berör samma grundidé om anställda med höga 

och låga prestationsmål.12 

 

“Self concept theory” kopplat till karismatiskt ledarskap inkluderar fyra viktiga antaganden för 

mänsklig motivation. Motivation handlar om att känna tillhörighet, få bekräftelse och bli sedd, ha 

någon att se upp till samt ha mål och utifrån dem få belöning.13 Motivation från en chef handlar inte 

bara om belöning utan kan även få positiva sociala effekter så som en god gemenskap, trygghet och 

glädje på arbetet.14 

 

Studien “New model of job design” menar att människor idag är medvetna om att anställdas 

prestation har direkt påverkan på företagets omsättning och vinst samt ifall företaget är 

organisationseffektivt på den globala marknad vi lever i. Prestationen ökar vid bättre motivation från 

ledare, något som många forskare kommit fram till. Olika faktorer ligger till grund för motivationen 

och allt handlar inte bara om att motivera med lön.15 Problematiken med motivations management 

handlar om att man måste förstå att anställda motiveras av vad de själva tror kommer hända, inte vad 

ledare säger kommer hända. Anställda måste själva förstå situationen de befinner sig i samt vad 

denna kan få för konsekvenser längre fram.16  

 
                                                
11 Green, Three steps to motivating employees, s. 155. 
12 McGregor, Douglas.  
13 Nahavandi, The Art and Science of Leadership, s. 125. 
14 Garg & Rastogi, New model of job design: motivation employees’ performance, s. 579. 
15 Garg & Rastogi, New model of job design: motivation employees’ performance, s. 572-574. 
16 Green, Three steps to motivating employees, s. 155. 



 7 

Det finns interna faktorer i företag som har en avgörande roll i att motivera anställda till att prestera. 

Här räknas personalresurser, ergonomi, organisationskultur, ledarskapsstil, mänsklig 

prestationsförbättring och arbetsmiljö in. Företag och chefer måste arbeta med att förbättra dessa 

delar vilket ökar motivationen hos anställda och i sin tur deras prestation. Ergonomi och arbetsmiljö 

är exempelvis inte bara viktigt av säkerhetsskäl utan för en hållbar arbetsstyrka, det är bättre för 

företag att satsa långsiktigt, något som anställda känner av och ökar deras motivation.17 Ergonomi 

och arbetsstyrka speglar det Hertzberg benämner hygienfaktorer. Något som inte direkt kan öka 

motivationen men däremot reducera missnöjen bland anställda.18 Motivation behöver inte alltid ges i 

stora mängder, uppmärksamhet i liten grad är betydande för anställdas totala prestation. Att som chef 

erbjuda små kaffepauser kan effektivt och med små kostnader öka både prestation och motivation.19 

 

Motivation behöver inte endast handla om att få anställda att prestera bättre. Det kan även handla om 

att motivera anställda så de känner sig engagerade och nöjda med sitt arbete, något som får dem att 

stanna i företaget. Duktiga säljare som inte får bekräftelse för prestation eller motivation till arbetet 

kan komma att söka sig till nya utmaningar inom andra företag.20 Employer Branding; “... att 

kontinuerligt bygga sitt arbetsgivarvarumärke - att marknadsföra och positionera sig som den bästa 

tänkbara arbetsgivaren - och leva upp till det - både för nuvarande personal och för de man vill 

rekrytera”, beskriver detta dilemma som fått allt större utrymme inom näringslivet. Den påtalade 

demografiska utvecklingen med en ökad befolkning kommer att få konsekvensen för näringslivet då 

samhället speglas av alltfler människor men färre i arbetsför ålder. Samhället kommer konkurrera om 

arbetskraft med rätt kompetens. Att som chef attrahera och motivera anställda att stanna inom 

företaget är av centralt fokus då anställda har betydelse för företagets framgång och vinst.21  

 

2.2.	  Hur	  motiverar	  man	  anställda	  bättre	  

 

En chefs uppgift är inte att ha lösningar på alla problem utan deras uppgift är att söka den kunskap 

som behövs för att kunna lösa problem. Om anställda upplever en bristande motivation från chefer är 

det de anställda som innehar kunskapen om problemet. Kommunikation och en öppen dialog mellan 

chefer och anställda är av central betydelse för att lösa motivationsproblemen. Som chef måste man 

                                                
17 Garg & Rastogi, New model of job design: motivation employees’ performance, s. 579. 
18 Hertzberg, Frederick. 
19 Garg & Rastogi, New model of job design: motivation employees’ performance, s. 580. 
20 Green, Three steps to motivating employees, s. 155 
21 Mercuri Urval 2013.11.13.  
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ha mod att fråga hur anställda upplever motivationen i företaget och hur engagemanget från chefen 

kan förbättras och i vissa fall förändras.22  

 

“Three steps to motivating employees” beskriver principen Motivation Management med tre centrala 

villkor; självförtroende, tillit och tillfredsställelse, för att bättre motivera anställda. Dåligt 

självförtroende hos anställda med tankar som “jag klarar inte detta” gör att de lätt ger upp, vilket är 

ett stort problem för motivationen. Chefer måste ta ett saknat självförtroende på allvar då ej anställda 

självmant kommer berätta att de inte klarar uppgiften de blivit tilldelade. För att öka motivationen 

kan chefer och ledare fördela arbetsuppgifter så att varje anställd känner sig trygg i sin uppgift. 

Ytterligare ett motivationsproblem är brist på tillit. Det uppstår när anställda inte upplever att deras 

prestation visar sig i resultatet och att man inte får det man förtjänar. Oftast är anställda mer verbala 

med prestationen vilket gör det lättare att upptäcka problemet. Dilemmat med motivation och tillit 

ligger i att det är svårt att snabbt rätta till den missnöjdhet anställda känner och det tar lång tid att 

bygga upp tillit och förtroende. Det krävs även mycket mod för en chef att ge anställda vad dennes 

prestation förtjänar. Tredje och sista motivationsproblemet kopplas till tillfredsställelse, anställda 

måste känna att de får ut något av arbetet för att uppleva motivation. Tillfredsställelsen kan nås på 

flera sätt, genom lön, att kunna avancera i företaget, säkerhet, öppenhet, ärlighet osv. Men varje 

anställd är unik och chefen måste föra en dialog med de anställda och fråga vad som tillfredsställer 

just dem för att kunna motverka bristen på motivation.23 

 

Anställdas uppfattning av motivation påverkas också indirekt av den struktur och design som finns 

kring arbetet. Utformningen av denna struktur är beroende av organisationsmiljön samt inom vilken 

marknad man är aktiv. Att ha en fungerande och genomtänkt design av företagets olika områden ses 

som en viktig del som berör huruvida anställda uppfattar nivån på motivation. Områdena är 

uppdelade i arbetsteknik, arbetsvinst, kvalitet i arbetslivet, kommunikation, arbetsegenskaper och 

karaktär. “Approaches to job design” är namnet på den modell som beskriver detta och har skapats av 

Hackman & Oldham (1976). Teorimodellen tar upp vissa kärnegenskaper som bidrar till specifika, 

positiva tillstånd med upplevd motivation; kompetensvariation, uppgiftsvariation, uppgiftsbetydelse, 

självständighet och feedback. Modellen tar även upp egenskaper där innehållet lätt kan brista vilket 

kan bidra med otillräcklig motivation, dessa sammanfattas som; meningsfullhet, ansvarstagande och 

kunskap om resultat.24 Det som inte får glömmas är att varje individ och anställd är unik med olika 

                                                
22 Green, Three steps to motivating employees, s. 158 
23 Green, Three steps to motivating employees, s. 155-156 
24 Garg & Rastogi, New model of job design: motivation employees’ performance, s. 573-575 
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motivationsbehov, därför måste man som chef anpassa sitt ledarskap efter varje person, något som 

“Leader, Member, Exchange (LMX) - Theory” beskriver.25 LMX beskriver hur relationen mellan 

medarbetare och ledare utvecklas över tiden. En hög bytesrelation (ingroup) kan utvecklas, det vill 

säga att anställda och chefer kommer bra överrens, de utbyter information och kunskap samt visar 

respekt för varandra i båda leden. Det kan även utvecklas en låg bytesrelation (outgroup) där 

anställda och chefer endast har ett professionellt utbyte, anställda kommer till jobbet, gör det de ska, 

följer regler och får sedan lön i utbyte. (Ingroup) har en mycket högre vänskapsrelation till sina 

chefer vilket vissa anser har positiva följder medans andra påstår att detta får negativa konsekvenser. 

LMX-teorin beskriver två orsaker till dålig prestation av medarbetare, internt där den anställda saknar 

kunskap och engagemang, något som troligen skulle kunna åtgärdas av rätt kommunikation och 

motivation av chefen, samt externt där det hänt något på marknaden som inte går att påverka. Teorin 

beskriver att ledare och chefer är mer prestationskritiska mot anställda i (ingroup). Ledaren ser då 

ofta ett problem som externt och något som är svårare att påverka. Vid dålig prestation från 

(outgroup) anses det vara ett internt fel som chefen enklare kan åtgärda.26 

 

Vaan Knippenberg har gjort en studie för att tyda om det finns ett samband mellan social identitet 

och arbetsmotivation. En tvärsnittsstudie genomfördes med samma frågor till alla intervjuade och 

resultaten visade att det finns en positiv korrelation mellan variablerna; identifiering, motivation och 

prestation. Mängder av motivationsfaktorer kan användas för att öka prestationen på jobbet men den 

mest väsentliga menar studien lyder “att utföra arbetet bra”.  Att vara involverad i en arbetsgrupp 

med en viss social identitet, även kallat företagskultur, påverkar beteenden inom organisationen och 

framförallt arbetsmotivation samt prestation. Gemenskapen en företagskultur genererar ökar 

motivationen hos anställda att arbeta för gruppens intresse, mål och vinning som kan få positiva 

konsekvenser för prestationen. Anställda anstränger sig extra för gruppens skull vilket nödvändigtvis 

inte betyder ökad arbetsmotivation, detta beror på vad gruppens mål och intresse eftersträvar. 

Identitet och företagskultur kommer att ha positiv relation till arbetsmotivation om företagets intresse 

uppfattas vara högpresterande.27 

                                                
25 LMX-theory, Mindtools, 2013.11.14. 
26 Nahavandi, The Art and Science of Leadership, s. 80-84. 
27 Van Knippenberg, Work motivation and performance..., s. 357-363. 



 10 

 

28 

 

En kompetent ledare och chef behöver inte bara se till varje individs behov och förhålla sig till 

företagskulturen som tidigare nämnt, utan chefens personliga beteende blir centrala i arbetet med 

motivation. “Pathgoal-theory” beskriver hur en chefs handlande påverkar anställdas prestation och 

engagemang. Förhållandet mellan ledare och anställda karakteriseras i teorin samt hur chefer kan 

anpassa sitt ledarskap för att öka effektiviteten hos en anställd genom att tillfredsställa dem. Vid olika 

arbetssituationer behövs olika mängder och typer av motivation från chefen. Styrande ledarskap 

innebär att ledaren instruerar och är tydlig med hur arbetet ska utföras. Stödjande ledarskap innebär 

att uppmuntra och stödja sin anställd i en situation. Deltagande ledarskap beskriver en ledare som är 

med i det dagliga arbetet och prestationsinriktat ledarskap är när chefen ger klara och tydliga resultat 

och prestationsmål.29 

                                                
28 Van Knippenberg, Work motivation and performance..., s. 362. 
29 Nahavandi, The Art and Science of Leadership, s. 75-76.  
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Tidigare studier och forskning sammanfattas i en egengjord modell. Detta för att belysa det centrala 

som studierna beskrivit samt de områden de behandlat vad gäller motivation. (Modellen kommer att 

analyseras vidare i avsnitt 5. Diskussion och analys). 

 

Motivation	  utifrån	  tidigare	  studier	  och	  forskning:	  	  

1. Självförtroende 

2. Ergonomi och arbetsmiljö 

3. Motivera att stanna 

4. Kommunikation 

5. Företagskultur och tillhörighet 

6. Belöning/Tillfredsställelse 

7. Förebild 

8. Situationsanpassat 
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3. Forskningsstrategi och design 

3.1	  Vetenskaplig	  metod	  

 

Studien har tillämpat kvalitativa undersökningsmetoder i syfte att besvara den frågeställning som 

utformats. Ord är det centrala i kvalitativa metoder och meningen med studien är att nå en djupare 

kännedom i ämnet och med detta få kunskap om den intervjuades ståndpunkt i frågan.30 För att förstå 

och på ett begripligt sätt kunna tolka samband som finns kring butikschefers roll och dennes förmåga 

att motivera anställda till att prestera bättre i det dagliga arbetet, har det empiriska materialet samlats 

in genom kvalitativa öppna intervjuer. Vissa semistrukturerade frågor finns för att kunna bevara en 

röd tråd i de olika intervjuerna samt för att kunna genomföra en flexibel intervju med möjlighet till 

bland annat följdfrågor.31  Inledningsvis ställs allmänna frågor om de intervjuade samt om deras 

bakgrund som säljare alternativt butikschef. Tolkning av empirin kan ske med denna induktiva 

struktur innehållande konstruktivistiska antaganden för att begripa och komplettera den forskning 

som redan finns inom ämnet.32 När den intervjuades tankar och erfarenheter är i fokus blir öppna och 

flexibla intervjuer mest effektiva eftersom de anpassas efter intervjuobjektet och ger denne frihet att 

utforma sitt svar.33  

 

3.2.	  Studiens	  urval	  

 

Populationen för studien är samtliga enheter som författaren avser att undersöka, det vill säga 

Nordiska kompaniet, NK:s damavdelning. Urvalet är den del av populationen som tillfrågas för att 

delta i studien (för vidare förklaring se avsnitt 3.2.2. Val av intervjuobjekt).34  

 

3.2.1.	  Nordiska	  Kompaniet	  	  
 
Josef Sachs grundade NK år 1902 med syfte att bygga ett varuhus i världsklass som skulle erbjuda 

kunden en inspirerande miljö för shopping och upplevelser. Det finns två varuhus, ett i Stockholm 

samt ett i Göteborg. Varuhusen samt varumärket NK ägs av börsnoterade Hufvudstaden AB. 
                                                
30 Sjöberg K. & Wästerfors D.  Uppdrag: Forskning, Upplaga 1:1, 2008, s 114. 
31 Denscombe M. Forskningshandboken, 2009, s 234. 
32 Bryman & Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, Upplaga 1:2 2003, s 590. 
33 Bryman & Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, Upplaga 1:2 2003, s 361. 
34 Denscombe M. Forskningshandboken, 2000, s 18. 
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Stockholms varuhus har en genomströmning av cirka 9,5 miljoner människor årligen och de båda 

varuhusen tillsammans sysselsätter över 1 200 personer.35  Nordiska Kompaniet utgår ifrån NK-

företagare som driver verksamhet inom detaljhandeln under varuhusliknande former, exempelvis 

genom gemensamma namnskyltar på personal, NK-mässigt emballage, presentkort samt erbjudanden 

som sträcker sig över varuhuset och inte endast till enskild butik. Alla anställda på olika nivåer deltar 

årligen i en gemensam NK-kurs som riktar in sig på framtidsplaner för varuhuset samt säljinspiration. 

De ser sig själva ha affärsmöjligheten att alltid svara till kunders krav och förväntningar och därmed 

skapa merförsäljning och ökad lönsamhet.36 

 

3.2.2.	  Val	  av	  butiker	  

 
Nordiska Kompaniet har i Stockholm idag 36 butiker på damavdelningen, ett bekvämlighetsurval för 

studien eftersom författaren varit anställd där. Att jämföra två butiker var först en tanke som sedan 

selekterades bort när majoriteten av butikerna på damavdelningen är små och inte har fler än några 

anställda, vilket skulle kunna påverka styrkan och kvaliteten i empirin. För att få en så övergripande 

bild som möjligt av hur motivation används har därför tre oberoende och unika butiker valts ut. 

Författaren anser att tre butiker är tillräckligt och att fler butiker inte kommer att påverka resultatet 

för studien (för vidare förklaring se avsnitt 3.2.3. Urvalskritik). Syftet är inte att jämföra olika butiker 

och företag utan att komma fram till hur en butikschef motiverar anställda att prestera bättre på 

jobbet. Antalet butiker är inte av central betydelse.  

 

Ett kedje-/snöbollsurval med hänsyn till en urvalsvariabel har legat till grund för de tre utvalda 

butikerna. Snöbollsurval definieras som ett icke-slumpmässigt urval där man via kontaktnät får fram 

ett urval 37. En effektiv urvalsmetod med tanke på att NK:s damavdelning är ett bekvämlighetsurval 

och kontakter finns. Urvalsvariabeln definieras som butikernas styrning och kontroll från ledning. 

Information om butikernas styrning och kontroll anses vara tyst kunskap och finns bland medarbetare 

på NK:s Damavdelning. Den tysta kunskapen är bland anställda känd för att påverka det dagliga 

arbetet i butiken.38 Variabeln klassificeras med ordinalskala dvs. kan rangordnas men inte på ett 

                                                
35 Nordiska Kompaniets hemsida, Om oss. 2013.10.15. 
36 Nordiska Kompaniets hemsida, Verksamhet. 2013.10.15. 
37 Bryman & Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, Upplaga 1:2 2003, s 126-127. 
38 Anställda och författaren berättar.  
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meningsfullt sätt ange avståndet mellan variabelns stigande kategorier.39  Kategorierna definieras 

nedan; 

 

Mycket 
kontrollerad 

Butik 1 

Det finns mallar och riktlinjer för samtliga arbetsområden och uppgifter i 

butiken vilket företagets ledning för kontinuerliga kontroller på. Något 

som butikschefen inte kan påverka och måste förhålla sig till.  

Delvis 
kontrollerad 

Butik 3 

Det finns vissa riktlinjer för hur det dagliga arbetet skall och bör gå till. 

Detta kan speglas av en företagskultur som påverkar beslut men det 

används inte strikta mallar för att kontrollera detta.  

Ej 
kontrollerad 

Butik 2 

Det finns inga specifika riktlinjer för hur arbetet skall utföras i butiken 

som speglas av stor frihet. Butikschefen och de anställda kan själva fatta 

beslut som ledningen accepterar. 

 

 

Urvalet för studien är en butik från vardera kategori, utvalda med snöbollseffekt av det kontaktnät 

som vid starten av studien fanns. En utvald butik från vardera kategori stärker empirin som hade 

kunnat bli bristande om exempelvis tre mycket kontrollerade butiker valts ut. Den första butiken, 

Butik 1, är vald på grund av dess utbredda kontroll och starka styrning från företagets huvudkontor i 

en europeisk stad vilket skulle kunna få en effekt på motivation. Ett fåtal av NK:s 36 butiker är 

kontrollerade i denna utsträckning. I kontrast är det andra valet, Butik 2, en privatägd butik med stor 

frihet för butikschefen att själv sätta upp mål och riktlinjer. Fler butiker har denna frihet jämfört med 

antalet butiker som är mycket kontrollerade. Den sista utvalda butiken, Butik 3, är kontrollerad i viss 

grad men inte i samma utsträckning som den förstnämnda butiken. Majoriteten av butikerna på NK:s 

damavdelning har denna kontroll. Urvalet har gjorts med hänsyn till friheten en butikschef har att 

själv fatta beslut och styra eftersom detta skulle kunna få visad effekt för motivationen i vardera 

butik. Något som kan påverka det slutgiltiga resultatet för hur man som butikschef motiverar 

anställda.  

 

                                                
39 http://spssakuten.wordpress.com/tag/skalnivaer/ 
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3.2.3.	  Val	  av	  intervjuobjekt	  

 

Totalt har nio intervjuer genomförts. Tre intervjuobjekt är butikschefer och sex intervjuobjekt är 

anställda i de utvalda butikerna. Att intervjua både anställda och butikschefer var ett aktivt val då de 

nödvändigtvis inte behöver ha samma uppfattning om motivation och att detta kan påverka resultatet 

på studien. I den första styrda och kontrollerade butiken finns ingen möjlighet att intervjua 

butikschefen eftersom hon är sjukskriven, därför representerar högst ansvarig anställd chefen, i 

studien kallad Butikschef 1. I den andra butiken med stor frihet är butikschefen, Butikschef 2, en 

meriterad ledare med flera års branscherfarenhet. Tredje och sista intervjuade chef kallar vi 

Butikschef 3 med några års erfarenhet. Valet av anställda har gjorts med hänseende till de som arbetar 

flest timmar i butiken, detta för att de troligen känner av motivation från sin chef på ett mer 

framträdande sätt än vad deltids- och extrapersonal gör. Motivation anses inte mindre viktigt för 

anställda med färre timmar däremot presumeras att anställda med fler arbetstimmar i butik på ett mer 

betydande sätt kan beskriva och berätta om motivation från butikschef. Exempelvis arbetar ofta 

deltid- och extrapersonal kvällar och helger, tider då butikschefen generellt inte finns på plats i 

butiken.40 För att undvika brist på information vid intervjutillfällena har därför anställda med flest 

timmar i butiken valts ut. Ingen hänsyn har tagits till ifall den anställda har fast kontrakt alternativt är 

anställd på timmar. De intervjuade anställda benämns; Anställd 1 & 2 från den kontrollerade butiken, 

Anställd 3 & 4 från butiken med stor frihet och Anställd 5 & 6 från den medelstyrda butiken. Genus 

har tyvärr inte kunnat tas med som aspekt i urvalet då majoriteten av butikschefer och anställda på 

NK:s damavdelning är kvinnor, detta anses inte påverka studien och dess resultat.  

 

3.2.4.	  Urvalet	  –	  ett	  aktivt	  val	  	  

 

Författaren har gjort att aktivt val om nio intervjuer trots medvetenheten om att det är ett litet urval 

vilket kan påverka empirins styrka. Resultatet för studien blir även svårt att göra generellt tillämpbar. 

Detta val gjordes innan studiens början. Med ord som det centrala och för att kunna gå på djupet i 

varje intervju har ett fåtal öppna intervjuer prioriterats framför ett större urval.41 En nackdel med 

kvalitativa, öppna intervjuer är att de tar lång tid att genomföra och sammanställa därför har antalet 

intervjuer valts med hänsyn till den tidsbrist som råder för studien (tio veckor som är utsedda för en 

                                                
40 Författarens egna erfarenheter från sin tid på NKs damavdelning. 
41 Sjöberg K. & Wästerfors D.  Uppdrag: Forskning, Upplaga 1:1, 2008, s 114. 
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Kandidatuppsats à 15 högskolepoäng). Utefter den tidsperiod som är förfogad till studien finns inte 

utrymme till en mängd intervjuer, vilket betonas av J. Bell som menar att kortare projekt endast har 

möjlighet till ett fåtal intervjuer.42  

 

Efter att ha genomfört samtliga nio intervjuer kan tydliga mönster med sammanhängande 

uppfattningar, idéer och åsikter om hur en butikschef ska motivera sina anställda tydas. Under 

studiens gång gjordes därför ett aktivt val om att inte genomföra fler intervjuer. En teoretisk mättnad 

har uppnåtts (se vidare förklaring i avsnitt 3.3 Tillvägagångssätt).43 Intervjuerna skiljer sig inte 

avsevärt från varandra. Återkommande svar har varit vanligt förekommande och vid vissa ställda 

frågor har samtliga intervjuade haft identisk åsikt och berättat samma uppfattning. Sammanhängande 

teman från intervjuerna styrker studiens urval på nio intervjuer och kan stärka uppsatsens 

överförbarhet och därmed generalisering.44 Hade de genomförda intervjuerna varit spridda i sina 

åsikter och svar hade resultatet av empirin varit bristfällig med tanke på antalet intervjuer. Något 

studien kan bortse ifrån och som stärker att nio intervjuer är tillräckligt.  

 

3.3.	  Tillvägagångssätt	  

 

Tidigare studier och forskning ses som sekundärt material och har legat till grund för 

problematisering kring intervjuerna och utformandet av de frågor som ställts. Samtliga intervjuer ses 

som primärt material i undersökningen och har utformats med få riktlinjer och standardiserade frågor. 

Detta för att på bästa sätt sammanställa och tolka empirimaterialet samt jämföra skillnader och 

likheter för att nå ett så tydligt resultat av studien som möjligt. Frågorna till butikscheferna skiljer sig 

från de riktade till anställda. Central betydelse i undersökningen är vikten av att ha en öppen dialog 

och samtal i förtroende, därav anonymitet vid samtliga intervjuer. Intervjuerna genomfördes när tid 

fanns för de intervjuade och samtliga intervjuer spelades in med hjälp av ljudupptagning. Detta för att 

ha fullt fokus på den intervjuade och för att kunna vara delaktig i det öppna samtalet. Intervjuerna har 

transkriberats vilket gör det möjligt att utföra en fullständig skildring och noggrann analys av vad 

som sagts. Transkriberingen sammanställs utan tolkningar och analyser av materialet.45 

 

                                                
42 Bell J. Introduktion till forskningsmetodik, Upplaga 4, 2010 s 58. 
43 Bryman & Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, Upplaga 1:2 2003, s 351. 
44 Denscombe M. Forskningshandboken, 2000, s 267. 
45 Bryman & Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, Upplaga 1:2 2003, s 374. 
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Det empiriska och primära materialet för studien har efter transkribering genomgått en analytisk 

induktion i kombination med grundad teori. Analytisk induktion är en metod för analys där 

författaren eftersträvar att förklara olika företeelser genom att fortsätta insamling av kvalitativ data 

tills dess att inga fall avviker från en hypotetisk förklaring.46 Eftersom tydliga mönster och 

sammanhang kunnat tolkas från de genomförda intervjuerna anses en analytisk induktionsmetod 

realistisk. Med grundad teori fortsätter man att samla in data (i studiens fall genom öppna intervjuer) 

tills dess att man uppnått en teoretisk mättnad.47 En teoretisk mättnad uppnås när; 

 

1. Ingen ny eller relevant data tillkommer en viss kategori.  

2. Kategorin har utvecklats i termer av egenskaperna som speglar kategorin och dess variation.  

3. Etablerade relationer mellan olika kategorier är validerade på ett bra sätt.  
48  

För att på bästa sätt presentera empirin har intervjumaterialet sammanställs genom att upptäcka 

kategorier och deras egenskaper för att spegla ömsesidiga relationer.49  

 

3.4.	  Tillförlitlighet,	  överförbarhet	  och	  pålitlighet	  

3.4.1.	  Tillförlitlighet	  

 

Intervjuerna med butikschefer samt anställda har till syfte att ge svar på problemformuleringen och i 

sin tur frågeställningen som ställts. Tillförlitlighet berör huruvida intervjuerna som genomförts 

överrensstämmer med teoretiska idéer som utvecklas.50 Syftet med studien var att komma fram till 

hur en butikschef motiverar anställda till att prestera bättre på jobbet, detta har uppnåtts, dock i en 

relativt begränsad utsträckning. Chefen är den variabel studien undersökt. Hänsyn har inte tagits till 

någon annan variabel, exempelvis ifall de olika företagens ägare och ledning arbetar med motivation 

och om detta i större utsträckning påverkar de anställda i deras prestation. 

 

                                                
46 Bryman & Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, Upplaga 1:2 2003, s 447. 
47 Glaser & Strauss, The theory of grounded theory, 1967, s 45-49. 
48 Strauss & Corbin, Basics of Qualitative Research, 1998, s 212.  
49 Bryman & Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, Upplaga 1:2 2003, s 350. 
50 Bryman & Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, Upplaga 1:2 2003, s 374. 
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3.4.2.	  Överförbarhet	  

 

Kvalitativ forskning utvecklas med fokus på det unika utifrån en definierad grupp med ömsesidiga 

egenskaper. Studien som genomförts syftar till att tolka anställda samt butikschefer på NK:s 

damavdelning och förstå deras verklighet av hur en butikschef ska motivera anställda för att prestera 

bättre på jobbet. Undersökningen och dess forskningsdesign, dvs. kvalitativa intervjuer med öppna 

frågor har gjort att varje individ placeras i fokus. Undersökningen kan därför bortse från problem 

som kunnat uppstå ifall en kvantitativ enkätundersökning hade genomförts.  En avgränsning har 

gjorts till totalt nio intervjuer och tre olika företag, därför är det svårt att utifrån det material som 

beskaffats göra någon generalisering. Överförbarheten blir begränsad eftersom den endast syftar till 

en viss grupp människor och deras sociala verklighet. Däremot har intervjumaterialet visat tydliga 

mönster vad gäller sammanhängande uppfattningar, idéer och åsikter om hur man som chef motiverar 

anställda. Dessa är i samma sociala kontext överförbara till andra miljöer. Något som stärker 

överförbarheten trots det begränsade urvalet på nio intervjuobjekt.  

 

3.4.3.	  Pålitlighet	  

 

Inom kvantitativa undersökningar används begreppet reliabilitet för att beskriva trovärdigheten i en 

studie, i en kvalitativ studie motsvarar det pålitlighet. Pålitligheten avser huruvida en komplett och 

klar redogörelse av de olika elementen i forskningsprocessen säkerställs. Om studien genomförs igen 

och liknande svar erhålls har studien hög pålitlighet.51 Då ett bekvämlighetsurval har legat till grund 

för urvalet och vissa av de intervjuade är före detta kollegor till författaren kan pålitligheten anses 

vara relativt låg. Detta var ett aktivt val med hänsyn på tidsbrist. En annan sak som kan påverka 

pålitligheten är olika intervjuare, de kan omedvetet sätta personlig prägel på intervjun vilket kan 

komma att påverka studiens resultat. I den här studien finns bara en intervjuare och uttryckssättet av 

hur frågor ställts, samt hur bakgrundsbeskrivningar kring begrepp förklarats har varit identiska vid 

samtliga intervjuer. Alltså är det något som kan bortses ha påverkat pålitligheten eftersom alla 

intervjuer har genomförts identiskt av samma person. Att transkribera påverkar pålitligheten positivt, 

inget från intervjun glöms bort eller suddas ut. Däremot kan transkriberingsprocessen påverka 

studiens pålitlighet. Beroende på hur noga man återger intervjumaterialet kan ord få ny betydelse 

                                                
51 Bryman & Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, Upplaga 1:2 2003, s 307. 
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eller verka mer eller mindre väsentliga. För att eftersträva en hög pålitlighet har inga ord tagits bort i 

transkriberingsprocessen.  
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4. Empiri/Kvalitativ undersökning 
 

Efter transkribering av intervjumaterialet sammanställs nedan resultatet för studien. För att få en så 

övergripande bild som möjligt av hur motivation kopplas till prestation presenteras empirin i 

berättande- och citatform med ett flertal rubriker som speglar nyckelord som återkommit i 

intervjuerna.52  

 

Empirin	  redovisas	  enligt	  denna	  tabell:	  

4.1. NÄRVARO 

4.2. Kunder 

4.3. Ansvar och personlig utveckling 

4.4. Feedback 

4.5. Kunskap 

4.6. Kommunikation 

4.7. Självförtroende, tillit och tillfredsställelse 

4.8. Employer Branding 

4.9. Säljtävlingar & försäljning 

4.10. Positiv energi och glädje 

4.11. Ergonomi och arbetsförhållanden 

4.12. Inre motivation 

4.13. Företagskultur 

4.14. Rekrytering 

 

4.1.	  Närvaro	  

 

Chefen har en stor roll i att motivera anställda, vilket samtliga intervjuade överrensstämmer med. För 

det första bör en chef vara en förebild för anställda och alltid föregå med gott exempel vilket sprider 

en positiv bild av hur man ska agera i butiken.53 För det andra är närvaro extremt viktig, en chef som 

aldrig är på plats tappar anställdas förtroende.54 Dålig närvaro leder också till att det bli svårt för en 

chef att se till butikens samt personalens behov. En hierarkistruktur där chefen inte är på samma nivå 

                                                
52 Glaser & Strauss, The discovery of grounded theory, 2006.  
53 Intervjuobjekt; Anställd 4. 2013.11.18.  
54 Intervjuobjekt; Anställd 1. 2013.11.18. 
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som de anställda är inte något som eftersträvas och därför är också närvaron i butiken viktig. ”Det är 

i butiken jag kan vara en förebild och föregå med gott exempel vilket kan motivera anställda”.55  

4.2.	  Kunder	  

 

“Det är alltid en boost för mig när jag lyckats sälja mycket och får kunden nöjd”.56 Alla anställda 

nämner att kunderna har stor vikt vad gäller tillfredsställelse och motivation. Är kunden nöjd och 

lämnar butiken med ett leende på läpparna bidrar det till både tillfredsställelse och motivation för 

mig. Tillfredsställelse att jag presterat bra men även motivation är fortsätta prestera ännu bättre.57 

Kunder engagerar och inspirerar till att bli en bättre säljare. Att hjälpa dem tillgodose deras behov 

och få dem att känna sig snygga ger mig glädje och motivation i arbetet.58  

 

4.3.	  Ansvar	  &	  personlig	  utveckling	  

 

Förtroende till ansvar är något som samtliga anställda eftersträvar, vilket bidrar till en ökad 

motivation. Litar chefen på mig som anställd vill jag bevisa att jag klarar av uppgiften.59 Ibland har 

det skett att en anställd inte klarat av uppgiften och då är det otroligt viktigt att följa upp vad det var 

som gick fel och varför, samt pusha den anställda så den inte trycks ned av detta.60 Majoriteten av de 

intervjuade är unga och relativt nya i arbetslivet, de vill utvecklas och ta sig an nya utmaningar. Detta 

måste chefen stimulera på olika sätt. Det kan handla om helgansvar, medverka vid inköp, styling av 

butik eller att arbeta med fakturor och bokföring. Något som har en direkt koppling till butiken men 

som egentligen inte ingår i ens dagliga arbetsuppgifter. Detta får anställda att uppleva ett förtroende 

av ansvar som leder till en ökad motivation på jobbet.61 

 

                                                
55 Intervjuobjekt; Butikschef 2. 2013.11.27.  
56 Intervjuobjekt; Anställd 3. 2013.11.20.  
57 Intervjuobjekt; Anställd 5. 2013.11.18.  
58 Intervjuobjekt; Anställd 4. 2013.11.18.  
59 Intervjuobjekt; Anställd 2. 2013.11.24.  
60 Intervjuobjekt; Butikschef 1. 2013.11.26.  
61 Intervjuobjekt; Anställd 3. 2013.11.20.  
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4.4.	  Feedback	  

 

“Jag säger aldrig bra jobbat, utan ger specifik feedback om vad som gått bra”, detta lägger anställda 

på minnet.62 Kritik menar anställda är dåligt så länge den inte kombineras med beröm. Konstruktiv 

kritik för att utveckla säljförmåga samt förbättrad service mot kund önskar samtliga anställda. 

Däremot upplever två anställda att de aldrig får beröm utan endast kritik vilket påverkar deras 

motivation negativt. De övriga fyra anställda upplever bra feedback men önskar att den var mer 

ingående och regelbunden. Feedback är a och o för motivationen samt möjligheten att kunna 

genomföra ett bättre jobb.63 

 

4.5.	  Kunskap	  

 

För att kunna sälja, ge service och göra det bra är det en trygghet för anställda att ha kunskapen om 

produkt och sortiment. Detta är något som vid anställningens start inte finns, utan då måste man vara 

snabb på att ta till sig den kunskap som behövs så att man känner sig trygg i rollen som säljare och 

kan arbeta fram ett bra självförtroende. Otillräcklig kunskap kan även resultera i att det brister vad 

gäller service mot kund, enkla handlingar säljare kan genomföra som hjälper kunder blir svåra att 

genomföra om man inte känner till dem. Däremot instämmer inte en av butikschefen om att 

kunskapen är så central. “Kunskap är egentligen inte så viktigt, det handlar mer om röst och 

exempelvis kroppsspråk. Kunder vill ha en bra känsla kring varan och att man är hjälpsam, därför 

får man inte vara rädd ifall man saknar kunskap. Det är min roll som butikschef att informera om 

detta”.64 

 

4.6.	  Kommunikation	  

 

Butikerna på NK är relativt små och normalt sätt arbetar inte fler än två i butiken under en dag vilket 

resulterar i att den anställde ofta står själv. Den ena anställda öppnar och den andra stänger, under de 

timmar de arbetar tillsammans ska luncher avlösas osv. Detta betyder att kommunikationen och 

                                                
62 Intervjuobjekt; Butikschef 2. 2013.11.27.  
63 Intervjuobjekt; Anställd 3. 2013.11.20. 
64 Intervjuobjekt; Butikschef 3. 2013.11.28. 
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överlämning av arbete är otroligt viktigt. Dels för att få verksamheten att fungera men också för att få 

en god arbetsstämning på jobbet, vilket påverkar motivation och prestation.65 Samtliga anställda har 

näst intill daglig kommunikation med chefen per telefon eller sms, om de inte arbetar tillsammans i 

butiken. “Ibland får jag ett peppande sms på morgonen vilket motiverar mig att kämpa på extra 

under dagen”.66 Det är inte alltid de stora handlingarna som har störst påverkan, små glada sms eller 

en peppning på jobbet gör mycket i det stora hela. Många tycker att det lilla extra från butikschefen 

gör så otroligt mycket för stämningen på arbetsplatsen. Ofta ringer chefen för att fråga efter hur 

försäljningen ligger till i förhållande till budgeten vilket gör att anställda känner sig kontrollerad och 

det ger en negativ effekt på prestation. Att börja ett samtal med att fråga något glatt om hur man mår 

hade varit mycket trevligare, för att sedan prata siffror och budget. 67 

 

Butikerna arbetar olika vad gäller kommunikation, möten samt veckobrev. Den första butiken har 

möten någon gång per år och butikschefen skriver varje måndag ett veckobrev som skickas ut till 

samtliga anställda. Brevet inkluderar positiva händelser som skett, saker som behöver förbättras samt 

information som anställda behöver.68 Den andra butiken arbetar med morgonmöten en gång i 

månaden vilket de anställda där trivs bra med.69 Den tredje butiken har möten varje kvartal vilket 

båda anställda i butiken tycker är bristfälliga. De hade önskat fler möten oftare och menar på att 

mycket kan hända under tre månader.70  

 

4.7.	  Självförtroende,	  tillit	  och	  tillfredsställelse	  

 

Att chefen påverkar anställdas självförtroende håller samtliga intervjuade med om, både anställda och 

butikschefer. Däremot upplever anställda en mängd olika nivåer på självförtroende. Generellt för de 

intervjuade i studien har självförtroendet växt i takt med att de utvecklas som säljare och blir bättre 

på rutiner.71 Endast en anställd medgav att självförtroendet inte förbättrats sedan anställningens 

start.72 Här har butikschefen en central betydelse att förbättra tryggheten och självförtroendet hos 

anställda. Samtliga anställda upplever någon slags tillit till sina chefer även om nivån varierar. Två 

anställda medgav att de upplever en mycket svag tillit, dessa två var missnöjda med sin chef och trivs 
                                                
65 Intervjuobjekt; Butikschef 2. 2013.11.27.  
66 Intervjuobjekt; Anställd 4. 2013.11.18.  
67 Intervjuobjekt; Anställd 5. 2013.11.18.  
68 Intervjuobjekt; Butikschef 1. 2013.11.26.  
69 Intervjuobjekt; Butikschef 2. 2013.11.27.  
70 Intervjuobjekt; Butikschef 3. 2013.11.28.  
71 Intervjuobjekt; Anställd 5. 2013.11.18.  
72 Intervjuobjekt; Anställd 2. 2013.11.24.  
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inte på arbetet. Hälften av de tillfrågade känner att de kan prata om allt, privata och personliga 

komplikationer samt ifall intriger eller problem uppstår på jobbet. Om det råder ömsesidig tillit 

upplever anställda en positiv ökning av tillit. “Det är svårt att lita på en chef om chefen inte litar på 

mig tillbaka”.73 Tillit har ett starkt samband till ansvar som tidigare nämnts och tillfredsställelse 

växer vid god kommunikation som leder till tillit. “Om inte chefen får ihop sitt team blir det en stor 

pannkaka av allt”.74 Det är även viktigt att tilliten är stabil och inte berörs alltför mycket av chefens 

humör, detta blir ohållbart för den långsiktiga tilliten.75 

 

4.8.	  Employer	  Branding	  

 

Endast en anställd kände innan intervjun till vad Employer Branding är för något. Anställda i 

samtliga butiker upplever att butikschefer troligen känner till teorin men att de inte arbetar med den i 

praktiken. På det första kontrollerade företaget menade båda anställda samt butikschef (egentligen 

ställföreträdande) att alla duktiga och engagerade säljare har sagt upp sig för nya jobb, detta för att de 

inte trivts med ledning och företag. De berättade vidare att ifall företaget arbetat med Employer 

Branding och försökt arbeta för en god arbetsstämning och prioriterat anställda hade detta inte 

skett.76 Här blir även ledningen för företaget central. Om inte ledning ger rätt förutsättningar för 

butikschef kommer detta påverka samt leda till direkta konsekvenser för de anställda. Att anställda 

inte känner av engagemanget av att behålla dem som säljare i butiken får en negativ effekt på 

motivationen vilket i sin tur kan få negativ effekt på företaget, ifall anställda säger upp sig och börjar 

arbeta i ett annat företag med mer engagemang till sina anställda.  

 

4.9.	  Säljtävlingar	  &	  försäljning	  
 

För att öka försäljning pekar de anställda på ledord så som ökad lön, inspiration av olika säljtekniker, 

specifik feedback för utveckling, samt mindre småtjat om oviktiga saker och konstruktiv kritik där 

det faktiskt behövs. Butikscheferna nämner istället olika typer av säljtävlingar som faktorer för ökad 

motivation. Endast två anställda nämner att de pushas och motiveras av att tävla mot andra anställda. 

Annars upplever anställda, tillsammans med chefer att sälj är en form av lagsport, man arbetar 

                                                
73 Intervjuobjekt; Anställd 1. 2013.11.18. 
74 Intervjuobjekt; Anställd 3. 2013.11.20.  
75 Intervjuobjekt; Anställd 3. 2013.11.20.  
76 Intervjuobjekt; Butikschef 1. 2013.11.26.  
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tillsammans i team för att uppnå bästa resultat. En butikschef berättade om en lyckad genomförd 

säljtävling där de anställda delade upp i två lag och där lagen under en månads tid tävlade om störst 

försäljning. Där parades även två personer ihop som inte hade fungerat så bra ihop tidigare för att lära 

dem att samarbeta med varandra. Efter månadens slut utmanade butikschefen andra butiker på NK 

för att tävla om att slå föregående års försäljning. Något som alla motiverades av och gav ett lyckat 

resultat för gruppsammanhållningen men även en ökad försäljning för samtliga medverkande 

butiker.77 

 

4.10.	  Positiv	  energi	  &	  glädje	  

 

En chef som kommer till arbetet med en negativ attityd och klagar sprider detta vidare till övriga 

anställda vilket ledar till en ond cirkel av negativ energi. Det är viktigt att föregå med gott exempel 

och sprida positiv energi och glädje. “En chef ska inte hela tiden påpeka små saker vilket bara blir 

irriterande och drar ner mig som anställd, detta sprider en dålig och negativ stämning på jobbet”.78 

Samtliga anställda håller med om att ens personliga utstrålning och energi, både hos butikschef och 

anställda, sprider sig vidare vare sig den är glädjande eller nedstämd. Eftersträvar butiker en god och 

positiv stämning på arbetsplatsen där motivationen är på topp bör butikschefer börja med ett leende 

på läpparna och att sprida positiv glädje.79 Här måste butikschefen vara en förebild menar de 

anställda.  

 

4.11.	  Ergonomi	  och	  arbetsförhållanden	  

 

Ergonomin i NK-varuhuset är katastrofalt konstaterar samtliga intervjuade. Det är dålig luft samt 

ventilationssystem, övriga utrymmen för anställda är inte alls påkostade som det resterande varuhuset 

är. Majoriteten av butikerna ser inte dagsljuset under hela sin arbetsdag vilket leder till en känsla av 

att vara instängd. Tyvärr är detta inget som varken de anställda eller butikschef kan påverka.80 Chefer 

och anställda medger att de återkommande gånger försökt kontakta varuhusets ledning för att få 

ordning på den dåliga luft som existerar och påverkar deras vardag på jobbet, utan några betydande 

åtgärder. Detta påverkar motivationen indirekt genom att man blir trött snabbt och får ont i huvudet. 

                                                
77 Intervjuobjekt; Butikschef 2. 2013.11.27. 
78 Intervjuobjekt; Anställd 5. 2013.11.18. 
79 Intervjuobjekt; Anställd 3. 2013.11.20. 
80 Intervjuobjekt; Butikschef 3. 2013.11.28. 
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Vad gäller ergonomiska möbler kan det sammanfattas, “... butiken är arkitektritad och jag hoppas 

innerligt att arkitekten tänkt på oss anställda vad gäller rätt höjder och längder för god ergonomi, 

men jag vet inte om det är så”.81 Arbetsförhållandena i butiken ser däremot ljusare ut. Ingen har 

kommenterat att det är ont om raster eller dylikt vilket skulle kunna haft negativ effekt på 

motivationen. “Man får inte glömma att vi alla är människor och behöver en anställd fem minuters 

paus från jobbet ger jag personen det”.82 

 

4.12.	  Inre	  motivation	  

 

Människor har från grunden olika prestationsmål och motivationen varierar. Detta gör att de 

engageras, pushas och inspireras på olika sätt, vissa mer beroende av motivation än andra. Samtliga 

anställda berättade att de vissa dagar känner sig mycket motiverade till att jobba och att denna 

motivation inte kommer från deras chef utan finns inom dem. De vill prestera och visa att de kan göra 

det bra.83 Samtidigt håller alla med om att ifall butikschefen skulle motiverat dem optimalt skulle 

motivationen vara ännu högre än med bara inre motivation.  

 

4.13.	  Företagskultur	  

 

Samtliga intervjuade nämner att de inte upplever någon stark företagskultur för butiken och teamet. 

Anställda i butiken som är styrd från Tyskland med starka strukturer, regler och rutiner upplever en 

strikt och konservativ kultur där de inte får göra något utanför företagets ramar. Detta är även något 

som butikschefen för den strikta butiken påpekar är ett problem och förhindrar till att kunna ge 

anställda bästa möjliga motivation.84 Butikschefen för den butik med fria händer att styra pekar på 

idén om en gemensam kultur där alla är delaktiga i teamet och kämpar tillsammans mot mål. 

Däremot upplevs här en brist på kultur från företaget och ledning. “Jag tror att alla i vår butik hade 

uppskattat att känna en större tillhörighet till företaget, en mer utbred företagskultur och att detta 

hade fått positiva effekter på alla involverades motivation, i butik och på kontor”.85 

 

                                                
81 Intervjuobjekt; Butikschef 2. 2013.11.27.  
82 Intervjuobjekt; Butikschef 1. 2013.11.26.  
83 Intervjuobjekt; Anställd 5. 2013.11.18 & Intervjuobjekt; Anställd 6. 2013.11.28.  
84 Intervjuobjekt; Butikschef 1. 2013.11.26. 
85 Intervjuobjekt; Butikschef 2. 2013.11.26. 
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4.14.	  Rekrytering	  

“Vi är på NK och här gäller First Class Service, är man inte beredd att ge det tycker inte jag man 

borde arbeta här”.86 Alla butikschefer menar att de anställda måste ha rätt inställning från början till 

arbetet. Det är krävande att varje dag vara på topp, alltid prestera som bäst och ge kund bästa service, 

men inställningen från de anställda måste vara att detta eftersträvas.87 “Redan vid rekryteringen 

försöker vi se ifall personen kommer passa in i det befintliga teamet och har samma lägsta nivå på 

prestation som de övriga. Som butikschef kan man inte anställa någon som är där för att sitta av sina 

timmar, då går inte företaget runt och det sprider en negativ stämning till andra anställda”.88 Väl 

genomförd rekryteringen är av mycket central betydelse för hur attityden kommer att bli på jobbet 

och hur detta i sin tur speglar motivation och prestation hos samtliga anställda. Detta är något som 

alla butikschefer samtycker om. “Jag söker efter ledord som teamplayer, engagemang, 

initiativtagare. Det första jag kan göra som butikschef är att se till att vi har en kultur där vi hjälper 

varandra och tillsammans kämpar för butiken”.89 

 
 

                                                
86 Intervjuobjekt; Butikschef 1. 2013.11.26. 
87 Intervjuobjekt; Butikschef 3. 2013.11.28. 
88 Intervjuobjekt; Butikschef 2. 2013.11.28. 
89 Intervjuobjekt; Butikschef 2. 2013.11.28. 
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5. Diskussion och analys 
 

Samtliga teorier ligger till grund för analysen och diskussion gällande motivation kopplat till 

prestation. Dessa kommer att knytas samman med den empiri som hämtats för att nå fram till ett 

slutligt resultat för studien.  

 

Detaljhandelbranschen är i dagens samhälle enormt konkurrensutsatt, troligen mer än någonsin. Kan 

säljare inte hålla en hög försäljning och vinna över butikens budget konkurreras företaget ut av andra 

starkare aktörer. Det gäller därför att driva en butik där säljare motiveras till att prestera och sälja. 

Konkurrensen växer samtidigt ännu starkare i takt med att internethandeln ökar. Idag kan du finna 

allt du behöver till din garderob på nätet, du köper hem det fraktfritt och får kostnadsfritt skicka 

tillbaka varorna. Enda sättet för butiker att konkurrera med internethandel är att hålla en hög 

servicestandard i butiken, se varje kunds behov och hjälpa dem igenom hela köpet. Här börjar 

diskussionen. 

5.1.	  Sammanställning	  av	  empiri	  och	  teori	  
 

 
 

 
 

 

För att kunna tyda sammanhang och skillnader mellan empiri och teori analyseras först den 

egengjorda modellen som sammanfattar tidigare studier och forskning. Ett starkt självförtroende 

påverkar motivationen hos anställda och detta är något som en chef behöver arbeta med att förbättra. 

Den omgivande ergonomin och arbetsmiljön, fysiskt och psykiskt påverkar också anställdas dagliga 

motivation. En chef måste få anställda att känna sig behövda, de måste motivera anställda att stanna 
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inom företaget och få dem att känna sig viktiga i deras arbetsroll. Kommunikationen på en arbetsplats 

är a och o, utan en god dialog mellan chef och anställda kommer motivationen att brista. Tidigare 

studier och artiklar beskriver vikten av att känna en social tillhörighet och identitet till arbetet vilket 

motiverar anställda till att prestera utefter företagets mål, vilket får positiva effekter. Belöning och 

tillfredsställelse är viktigt för att få anställda att fortsätta prestera på jobbet, det kan vara lön men 

behöver nödvändigtvis inte handla om pengar. Belöning kan vara en kort extra rast eller en annan 

förmån som får anställda mer motiverade. Motivationen ökar om anställda har en förebild att se upp 

till, någon att efterfölja och som kan inspirera. Utan inspiration brister motivationen. Den sista 

punkten i modellen beskriver att motivationen från chef måste kunna anpassa sig från olika 

situationer och olika individer. Alla människor motiveras på olika sätt och olika situationer kräver 

olika metoder och verktyg att motivera anställda.  

 

Diskussionen fortsätter och författaren kan utifrån det sekundära materialet gällande tidigare 

forskning och studier samt det primära materialet empirin, konstatera att motivation är viktigt för 

prestation inom detaljhandeln. Utan motivation kan det i värsta fall resultera i att anställda säger upp 

sig och slutar. Anställda som är måna om att prestera behöver utmaningar och vill utvecklas. 

Motiverar chefen dem på vägen kan de gå långt, både vad gäller personlig utveckling men också 

vinst för företag. Det kontrollerade företaget med styrning från en europeisk stad är ett praktexempel 

på vad som sker om ledning och chefer inte bryr sig om sina anställda, de säger upp sig och slutar. 

Något som ger anställningsplatsen och företaget dåligt rykte vilket i sin tur kan sprida sig till kunder 

och påverka försäljning och popularitet.  

 

En butikschef bör till en början vara en närvarande chef eftersom det bygger upp en ömsesidig tillit 

mellan chef och anställd. Detta är något som artikeln “Three steps to motivating employees” belyser 

men även samtliga anställda och Butikschef 2. Med detta sagt bör även en butikschef föregå med gott 

exempel i butik och agera god förebild vad gäller både försäljning och service mot kund. Anställda 

behöver någon att se upp till vilket är både inspirerande och motiverande.  

 

Denna närvaro kopplas samman till gemenskap på arbetet och i säljteamet. Butiken måste 

tillsammans kämpa för att uppnå mål och budget, vilket blir svårt om alla kämpar åt olika håll. 

Gemenskapen ska inkludera samtliga anställda och även butikschef, en hierarkiskt uppbyggd 

verksamhet kommer att få negativa konsekvenser, dels för tilliten men också för gemenskapen som 

kan komma att bli oäkta som i sin tur påvekar försäljning och service mot kund. Gemenskap existerar 

och utvecklas bland annat i en stark företagskultur. Det viktiga är att kulturen är skapad tillsammans 
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vilket medför att inte någon känner sig överkörd och inte kan stå bakom kulturen. Är den skapad för 

gruppen och alla känner sig delaktiga i kulturen har det positiv effekt på gemenskapen samt 

försäljning och service mot kund. Det bearbetade materialet från empirin tyder på att de flesta 

anställda saknar tillhörighet till en företagskultur, något som påvekar motivationen negativt. Detta 

understryker även teorier, New model of job design: motivation employees’ performance, som 

nämner viktig av en god organisations- och företagskultur för att motivera anställda till bättre 

prestation.  

 

Gemenskap och närvaror bygger upp tillit mellan anställda och chefer. Upplever inte anställda tillit 

till chefen känner de sig otrygga i sin roll vilket gör att de inte kommer kunna prestera lika bra. För 

att nå en sympatisk och positiv stämning på jobbet måste anställda våga ta upp svåra saker med en 

chef, detta kan exempelvis röra intriger mellan anställda eller mer privata händelser som kan vara bra 

för en chef att vara medveten om. Samtliga anställda pekar på att en god tillit ökar deras 

självförtroende eftersom anställda upplever att chefen tror på en. Om chefen tvivlar på att anställda 

klarar av en uppgift ger det motsatt effekt av motivation, något som bör undvikas.  

 

Med självförtroende och tillit kommer ansvar. När de anställda blir trygga i rollen som säljare 

eftersträvar de oftast mer ansvar på olika nivåer i butiken. Som chef är det viktigt att ge anställda 

förtroende till att ta ansvar så att de känner sig behövda och duktiga, vilket ger dem ett ännu starkare 

självförtroende. Samtliga anställda nämner att ansvar ger dem motivation eftersom de känner att de 

kan utvecklas och får testa på nya arbetsområden i butiken som inte endast rör den dagliga 

försäljningen. Har anställda ett ansvarsområde är de troligen också mer måna om att prestera bra, öka 

försäljning och ge bättre service mot kund. Allt går hand i hand.  
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6. Slutsats 
 
Syftet med studien var att analysera olika verktyg butikschefer använder för att motivera anställda till 

att prestera bättre på arbetet vad gäller förbättrad kundservice samt ökad försäljning. Studien har 

kommit fram till vilka verktyg som är av central betydelse och hur en butikschef kan motivera sina 

anställda till att prestera bättre.  

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att butikschefens roll vad gäller att motivera anställda är 

otroligt viktig och god motivation kommer att öka anställdas prestation. Däremot går det inte att 

svara på i hur stor utsträckning motivationen påverkas. Som ledare måste man kunna anpassa sitt 

ledarskap till sina anställda, alla människor är unika med olika behov. Den empiriska studien med 

kvalitativa öppna intervjuer har sammanställts i en egen modell i form av olika teman på hur en chef 

på bästa och mest effektiva sätt kan motivera sina anställda. Modellen speglar resultatet av studien 

och kallas FANUGT. Den beskriver; Feedback, Ansvar, Närvaro, Utveckling, Gemenskap och Tillit 

som huvudbegrepp för lyckad motivation från butikschef till anställda.  
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7. Uppsatsen bidrag 
 

Uppsatsen har bidragit med en ny egen modell som kompletterar studier och forskning som redan 

finns inom ämnet; FANUGT. Den är applicerbar inom detaljhandeln och bland butikschefer samt 

anställda vad gäller deras dagliga arbete och motivation.  
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8. Vidare forskning 
 

Förslag på vidare forskning är att göra samma studie men inom en helt annan bransch och titta på hur 

motivationen fungerar där. Säljyrket och att arbete i butik innebär daglig kontakt med kunder. Utan 

glädje och motivation kan det sprida av sig på kunden vilket resulterar i en mindre försäljning. Det 

hade varit intressant att göra samma studie på en bransch där man inte dagligen är i kontakt med 

kunden för att se om detta påverkar hur en chef motiverar anställda och hur anställda önskar att deras 

chefer på bästa sätt skulle motivera dem.  

 

Ett annat förslag är att man gör om samma studie med säljare av andra produkter exempelvis 

vitvaror. Kan produkten påverka motivationen? Är en kund missnöjd med servicen från personal i en 

butik på NK går det lätt att byta till en butik där man upplever bättre service. Med denna konkurrens 

blir motivationen extra viktig då det ställs höga krav på de anställda i butiker på NK. Därför skulle 

det också vara intressant att studera motivationen från chef till anställda på exempelvis 

Systembolaget, där det inte finns några konkurrenter och man inte behöver tävla om bästa service.  
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B i l a g o r  

Bilaga	  1.	  Intervju	  Chef:	  

1. Beskriv din tjänst. 

2. Hur länge har du arbetat i denna butik? 

3. Vad har du för tidigare erfarenhet av ledarskap samt att motivera anställda?  

4. På vilket sätt känner du dig tillfredsställd på jobbet som butikschef? 

5. Hur upplever du dig motiverad på jobbet? 

6. Hur arbetar du för att öka försäljningssiffrorna i butiken? 

7. På vilket sätt har du som butikschef möjlighet att påverka anställda gällande deras 

försäljning?  

8. Hur arbetar du för att öka butikens service mot kund? 

9. På vilket sätt har du som butikschef möjlighet att påverka anställda gällande deras service 

mot kund?  

10. Hur viktig anser du att motivation är för ökad prestation?  

11. Hur motiverar du dina anställda att prestera på jobbet? 

12. Har du testat olika motivationsmetoder, berätta? 

13. Känner du till Employer Branding? Hur arbetar du med detta? 

14. Att öka självförtroendet hos anställda, få bättre tillit och att som chef tillfredsställa är tre 

nyckelbegrepp som tas upp för att öka motivationen, hur tänker du kring detta? 

15. Hur ser kommunikationen ut mellan dig och dina anställda? Medarbetarsamtal? 

16. Hur arbetar ni för en god ergonomi och arbetsmiljö?  

17. Finns en specifik företagskultur, på vilket sätt påverkar detta arbetet?  
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Bilaga	  2.	  Intervju	  Anställd:	  	  

1. Beskriv din tjänst. 

2. Hur länge har du arbetat i denna butik? 

3. På vilket sätt känner du dig tillfredsställd på jobbet?  

4. Hur upplever du dig motiverad på jobbet och till ditt dagliga arbete? 

5. Hur och på vilket sätt känner du att din chef påverkar dig i ditt arbete?  

6. Berätta om när du känt dig mycket motiverad till ditt arbete, vad hände då?  

7. Anser du att din butikschef har möjlighet att påverka dig till att prestera bättre på jobbet, 

utveckla och berätta! 

8. Hur skulle man på bästa sätt kunna motivera dig till att sälja mer och ge bättre service till 

kunden? 

9. Hur viktig är motivation för att du ska prestera på jobbet? På en skala mellan 1 och 5 där ett 

är oviktigt och 5 är mycket viktigt.  

10. Hur hade du önskat att din chef motiverade dig? 

11. Hur ser kommunikationen ut mellan dig och andra anställda gentemot chefen?  

12. Berätta hur du upplever ditt självförtroende. 

13. Hur upplever du tillit mellan dig och din chef?  

14. På vilket sätt känner du att du blir tillfredsställd på jobbet?  

15. Har du funderat på att byta jobb någon gång, varför? 

16. På vilket sätt arbetar din chef med Employer Branding?  

17. Finns en specifik företagskultur, på vilket sätt påverkar detta arbetet?  

 


