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Abstrakt  

 

Uppsatsens titel: Motivationsskapande ledarskap: Tillämpning av ledarskap inom 

hemelektronikbranschen.  

Författare: Philip Simonson & Jonas Petros 

Nivå: Kandidatuppsats, 15hp 

Ämne: Ledarskap & Motivation 

Handledare: Yohanan Stryjan 

 

De senaste årtiondenas globala expansion har lett till förändringar av det moderna ledarskapet. 

Konkurrensen har ökat mellan olika organisationer vilket medfört nya utmaningar som 

ledarskapet måste förhålla sig till. En ökad mångfald, teknologins utveckling, och förändrade 

kundrelationer är några av de faktorer som påtvingat förändringar av det ledarskapet som 

bedrivs. Idag måste ledarskapet individanpassas mer istället för det kontrollerande och 

monitorerande funktion den haft tidigare.  

 

Studien har undersökt ledarskapet i två av Elgigantens hemelektronikbutiker med avseende på 

ledarskapets påverkan på säljarnas arbetsmotivation. Tonvikten har legat på att analysera 

medarbetarnas syn på hur man som ledare kan skapa en ökad arbetsmotivation. Detta genom 

att undersöka vilka faktorer som säljarna motiveras av i arbetet och hur man kan utforma ett 

ledarskap som främjar arbetsmotivationen. 

 

Undersökningen har en kvalitativ forskningsstrategi med fokus på teoriprövning. Teorier, 

forskning och ledarskapsmodeller inom ämnet har valts ut och prövats mot studiens insamlade 

empiri. Fyra säljledare intervjuades och 22 säljare svarade på en enkätundersökning. 

Resultatet visade på att säljledarna och säljarna har en liknande syn på hur man skall bedriva 

ett ledarskap som ökar arbetsmotivationen men att det skiljer sig mellan hur säljledare tros sig 

leda säljarna och hur säljarna uppfattar deras ledarskap. Slutsatsen är att ett delaktigt 

ledarskap med fokus på individanpassning av arbetet, belöning beroende på prestation samt 

möjligheter till avancemang inom organisationen är det sätt som får säljarna att prestera 

bättre. 

  



 

 

Abstract 

 

Title: Motivation Creative leadership: Application of leadership within the consumer 

electronics industry. 

Authors: Philip Simonson & Jonas Petros  

Level: Bachelor thesis, 15hp 

Topic: Leadership and Motivation 

Supervisor: Yohanan Stryjan 

 

The global expansion of recent decades has led to changes in the modern leadership. 

Competition has increased between different organizations which has brought new challenges 

that the leadership of salesforce must relate to. Increased diversity, technological 

developments and changes in customer relationships are some of the factors that have forced 

changes in the leadership of sales forces. The modern leadership must be individually adapted 

instead of the controlling and monitoring function it used to be. 

This study has investigated the leadership in two of Elgiganten consumer electronics stores in 

terms of leadership impact on sellers' motivation. The emphasis has been on analyzing 

employees' views on how a leader can create a highly work motivating. This is by examining 

the factors of which factors that the sales force is motivated by in their work and how to 

design a leadership that promotes these factors. The study has a qualitative research strategy, 

previous research and models of leadership within the subject have been selected and tested to 

study the collected empirical data. Four salesleaders were interviewed and 22 salesmen 

answered a questionnaire survey.  

 

The result showed that the sales leaders and salesmen have a similar view on how to conduct 

a leadership that will increase the work motivation, but it differs between how sales leaders 

believes they lead and  how salesmen perceive their leadership. The conclusion is that a 

participative management focused on personalization of work, reward depending on the 

achievement and opportunities for advancement within the organization is the way that makes 

sellers to perform better. 

 

 

 



 

 

Förord 

Vi vill börja med att tacka alla säljledare och säljare på Elgiganten som ställt upp och avsatt 

tid för att intervjuas och svara på vår enkät. Vi vill tacka för ett gott samarbete och de 

anvisningar samt synpunkter vi fått under resans gång. 

Vidare vill vi även tacka vår handledare och opponenter vilka har kommit med 

förbättringsåtgärder och infallsvinklar som bidragit stort till denna studie. 

Stockholm den 12 juni 2015 

Philip Simonson & Jonas Petros 
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1 Inledning 

 

I detta kapitel redogörs bakgrund, problemformulering, syfte och avgränsning för studien. 

1.1 Bakgrund 
 

Åren mellan 2008 – 2012 tvingades PC City, Onoff och Expert i konkurs, de flesta av de 

aktörer som väl är kvar har i princip alla gått back, trots att svenskarna köper allt mer 

hemelektronik (Alestig 2012). Den hårda konkurrensen mellan de stora elektronikjättarna har 

lett till att återförsäljare tvingats sälja varorna utan marginaler och ibland under inköpspris då 

lågpris varit det främsta argumentet i marknadsföringen (ibid).  Lena Larsson, vd för 

Handelns Utredningsinstitut, HUI, menar på att det råder priskrig inom 

hemelektronikbranschen i andra länder också men att det råder en extrem situation i Sverige. 

Hon menar på att denna utveckling inte är hållbar, kedjorna måste finna andra strategier för 

att få konkurrensfördelar, annars riskerar fler butiker att gå i konkurs (ibid). 

 

Anna Sjödin, Media Markts tidigare kommunikationschef menar på att bolagets intåg på den 

svenska hemelektronikbranschen år 2006, startade denna blödning (Alestig 2012). Hon menar 

på att priserna för hemelektronik sjunkit med 20 % fram till år 2012 tack vare deras 

etablering.  Genom att satsa på en massiv marknadsföring, stora försäljningsvolymer och låga 

priser vann man stora marknadsandelar samtidigt som man gjorde det mycket besvärligt för 

konkurrenterna (Veckans Affärer 2012).  

 

Detta ledde till förändringar i branschen åren 2011-2012 då Onoff och Expert begärdes i 

konkurs. Onoffs årsredovisning 2010 visade på skulder på över 800 miljoner kr (Elgiganten 

2014: b). Expert, vars verksamhet i Sverige gick med förlust under samma period, köpte år 

2011 upp Onoffs centrallager samt 30 av Onoffs 67 butiker i ett försök att vända den negativa 

trenden. Ett förvärv som beräknades öka Experts marknadsandelar från nio till tretton procent 

(Jenselius 2011). Men den hårda konkurrensen, de låga marginalerna och en svag marknad 

ledde till fortsatta förluster och en konkurs begärdes den 18 september 2012  (Expert 2014). 

 

De flesta företagen i branschen har gått med förlust, bland annat har Media Markts 29 varuhus 

under det senaste året gått back med 792 miljoner kronor och förlusten sedan etableringen år 
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2006 har överstigit två miljarder kronor (Munck 2014). Elgiganten gick år 2011 över 300 

miljoner kronor back och Siba redovisade mellan år 2009-2012 ett sammanlagt negativt 

resultat på 200 miljoner kronor (Lönegard 2012). Den totala elektronikförsäljningen i Sverige 

minskade med över två miljarder kronor mellan åren 2009-2012 (ibid). 

 

I dagsläget är Media Markt och Elgiganten marknadsledare fastän de utvecklats på olika sätt. 

Media Markt har sedan starten gjort en förlust på dryga två miljarder kr fram till idag 

(Veckans Affärer 2014). Medan Elgiganten de två senaste åren vänt från ett negativt resultat 

på 104 miljoner kr till att verksamhetsåren 2012-2013 ökat resultatet före skatt med 

550 miljoner kr (Elgiganten 2014: b).  Under verksamhetsåren 2013-2014 har den positiva 

utvecklingen fortsatt och resultatet innan skatt visade på 121 miljoner kr. I 

verksamhetsberättelsen beskriver ledningen att en framgångsfaktor har varit att man satsade 

mer på humankapitalet. Fokus har riktats mot de egna medarbetarna genom bl. a utökade 

interna och externa utbildningar inom bl. a produktkunskap och kundbemötande (ibid). 

 

Schou (2007) menar på att synen på medarbetarna som en ytterst viktig faktor för företagets 

framgång, inte är ett nytt fenomen utan har växt fram under de senaste decennierna, i takt med 

produkternas ökade kunskaps- och tjänsteinnehåll. Det har inneburit att de enskilda 

medarbetarnas betydelse för företagens framgång har ökat dramatiskt. Språkbruket har ändrats 

från ”anställda” till ”löntagare”, som ett tecken på maktförskjutningen från ägare och ledning 

till de anställda (ibid).  

 

De senaste årtiondenas globala expansion har också lett till förändringar av ledarskapet inom 

organisationerna (Flach 2006). Bland annat har den ökade konkurrensen medfört nya 

utmaningar som exempelvis högre krav på kompetens, engagemang och pålitlighet hos 

personalen. Personalen framstår i allt högre grad som en nyckelresurs för verksamhetens 

framgång (ibid).  

 

Säljledaren spelar en avgörande roll i att öka intäktsgenererandet för företaget (Shoemaker 

2003). Hon menar på att teknologins utveckling och förändrade kundrelationer har ökat 

autonomin för den redan självständiga säljaren, därför har rollen som säljledare de senaste 

årtiondena förändrats från att vara kontrollerande och monitorerande till att ha en mer 

coachande funktion (ibid). Säljledaren behöver i större utsträckning anpassa ledarskapet efter 
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individen och inte gruppen. Senare forskning adresserar ett stort behov av nya 

ledarskapsmodeller i säljledning (ibid).  

 

Intresset av att undersöka ledarskapet ur ett motivationsskapande perspektiv har växt fram då 

en av studenterna haft en hemelektronikbutik som arbetsplats. Den tuffa arbetsmiljön med 

höga vinstmål är något som också har präglat denna arbetsplats. Med denna studie önskar man 

bidra med kunskap om hur säljledare kan bedriva ett ledarskap som ökar säljarnas 

arbetsmotivation i en hårt konkurrensutsatt bransch. Genom att bland annat undersöka vilka 

faktorer som kan öka säljares arbetsmotivation och vilken typ av ledarskap som kan framhäva 

det på ett tillfredställande sätt. 

 

1.2 Problemformulering 

 

 Hur kan säljledare arbeta för att öka säljarnas motivation inom elektronikbranschen? 

 Vilka faktorer påverkar säljarnas motivation? 

 

1.3 Syfte 

 

Syftet med studien är att undersöka hur säljledare kan arbeta för att öka säljarnas 

arbetsmotivation i en hårt konkurrensutsatt elektronikbransch. 

 

1.4 Avgränsning 

 

Studien har avgränsats till den svenska hemelektronikbranschen. Den elektronikkedja som 

undersöktes var Elgiganten och studien utfördes i två butiker vilka båda är belägna i 

Stockholmsområdet. Fyra säljledare och 22 säljare deltog i undersökningen.  
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2 Metod 

I detta avsnitt redogörs för studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt och forskningsmetod. 

Urvalet av undersökningsobjekt samt tillvägagångssätt beskrivs närmare för att följas upp av 

en trovärdighetsdiskussion. 

 

2.1 Forskningsstrategi 

 

En forskningsstrategi är läran om hur man samlar in, organiserar, bearbetar, analyserar och 

tolkar sociala fakta (Halvorsen 1992). Kvalitativ och kvantitativ strategi är två olika 

forskningsstrategier som har en tydlig distinktion enligt en del forskare, medan andra inte 

anser att det råder någon användbar åtskillnad mellan de (Bryman & Bell 2003).  

 

En översiktlig skillnad mellan dessa två är att den kvantitativa metoden i första hand syftar till 

att få statistiska och kvantifierbara resultat som skall kunna generaliseras medan den 

kvalitativa metoden har ett mer tolkande synsätt och bygger på egenskaper som inte går att 

mäta (Andersen 1994). Här läggs vanligtvis mer vikt vid ord och inte kvantifiering under 

insamling och analys av data (Bryman & Bell 2003).  

 

Studien har en kvalitativ forskningsstrategi. Tonvikten har varit att analysera medarbetarnas 

syn på arbetsmotivation och hur man med ledarskapets inverkan kan utveckla det. Studien 

grundar sig på ord och inte generaliserbar data vilket gör att den kvalitativa metoden 

föredragits mer före den kvantitativa. Genom denna strategi har studien givits bredare och 

rikare beskrivningar än vad en enbart kvantitativ undersökning skulle ge 

 (Johannesen & Tufte 2003).  

 

2.2 Forskningsansats 

 

Två forskningsansatser som brukar användas inom kvalitativ forskning är den deduktiva och 

den induktiva ansatsen. Deduktiv forskning utgår ifrån förkunskaper som teorier och tidigare 

forskning varifrån det skapas teoretiska generaliseringar som sedan jämförs med empiri som 
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den nya studien samlar in (Halvorsen 1992). Det induktiva synsättet fungerar tvärtom, där 

data samlas först genom observationer som sedan ligger till grund för ny teorigenerering.  

 

Denna studie har använt sig av en deduktiv forskningsansats.  Genom att utgå ifrån befintliga 

teorier och forskning inom området har man härlett påståenden om hur ett motiverande 

ledarskap skall bedrivas samt faktorer som ökar arbetsmotivationen. Dessa har sedan genom 

en analys jämförts med den nya empirin som studien har samlat in. Utifrån det resultatet har 

det dragits slutsatser som svarar på problemformuleringen. 

 

2.3 Kvalitativa intervjuer som forskningsmetod 

 

De kvalitativa intervjuerna utfördes på säljledarna och undersökte hur säljledarna tillämpar 

sitt ledarskap och hur man arbetar för att öka säljarnas prestationer. Intervjuerna utgick ifrån 

en framtagen intervjuguide med specifika teman och frågor kring problemområdena ledarskap 

och arbetsmotivation. Denna metod hade sin tydliga fördel i att den möjliggjorde för mer 

beskrivande svar med större omfång genom att det bl. a inte ställdes slutna frågor som 

genererade korta svar (Denscombe 2009). Frågorna som ställdes var öppna och tvingade 

säljledarna att reflektera och vara mer beskrivande i deras svar. Som komplement till de 

frågor som förberetts i förväg ställdes det även följdfrågor på det som sades för att få tillgång 

till ytterligare reflektioner (Bryman & Bell 2003).  

 

2.3.1 Framtagning av intervjuguide 

 

Vid framtagning av intervjuguiden (bilaga 1) fanns ett par förhållanden som det lades större 

vikt vid. Intervjuns frågeområden bestämdes med stöd och mot bakgrund av den teoretiska 

referensramen (Lantz 2013), sedan avgränsades antalet frågor. Det är inte möjligt att under en 

intervju belysa allt som eventuellt kan vara relevant, därför bestämdes det som ansågs vara 

tillräcklig information under intervjuns planeringsskede (ibid). Det var frågor som endast 

berörde säljarnas arbetsmotivation och inte motivation i allmänhet, samt frågor kring det 

operativa ledarskapet dvs. själva ledandet av säljarna i arbetet och inte säljledarnas generella 

kompetenser. Det formulerades frågor som behandlade respondenternas generella 

bakgrundsfakta som exempelvis ålder, kön, avdelning och i vilken butik de arbetar. Detta är 

viktigt för att kunna sätta deras svar i ett sammanhang och för att skapa det klimat som 



 

 

 6 

intervjusituationen kräver (ibid). Genom att känna till vilka butiker och avdelningar 

säljledarna arbetar i, möjliggjordes jämförelser mellan de. Detta är relevant då kundtrycket är 

olika i butikerna vilket kan ha påverkan på hur man exempelvis prioriterar arbetsuppgifter och 

bemöter kunder.  

 

2.3.2 Metodkritik intervjuer 
 

Säljledarna fick själva välja plats för intervjun så att miljön skulle kännas trygg och välbekant. 

Detta leder till att intervjun tenderar att får mer öppna svar (Holme & Solvang 1997). Ända 

kravet var att det skulle vara lugnt och avskilt så att intervjun kunde genomföras utan 

störningsmoment (Bryman & Bell, 2003). Andra faktorer som att det kan vara första gången 

de intervjuas, att det de säger spelas in och att de intervjuas utan att ha sina säljare på plats 

kan leda till nervositet och skeva svar. Därför användes respondentvalidering dvs. säljledarnas 

svar återgavs i slutet av intervjun och de tillfrågades ifall det var något de ville stryka eller 

lägga till. Intervjuer kan även kännas tidskrävande för säljledarna vilket kan leda till kortare 

svar mot slutet för att de blir otåliga (ibid).  Respondenterna informerades därför inför 

intervjutillfället hur lång tid det ungefär skulle ta. 

 

2.4 Enkätundersökning som forskningsmetod 

 

Studien kompletterades med en enkätundersökning, som riktade sig till säljarna. Metoden 

användes av främst två orsaker. Det första var att antalet säljare är många fler än säljledare 

och med enkätundersökningar finns fördelen att få ett förhållandevis stort urval av 

respondenter såväl i relation till kostnad och tid (Ejlertsson 2014). Studien fick därmed 

tillgång till fler respondentsvar än vad endast intervjuer skulle ge. Ytterligare en anledning till 

valet av just enkäter var att respondenterna inte behövde uttala sig i ord till en främmande 

person, vilket är en fördel då vissa frågor kan upplevas känsliga att svara på då man indirekt 

kan kritisera sin säljledare. Detta skulle i längden riskera att ge ofullständiga och mindre 

trovärdiga svar (ibid).  
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2.4.1 Framtagning av enkät 

 

Vid konstruktionen av frågorna använde studien sig framförallt av boken Enkäten i praktiken 

(Ejlertsson 2014). Femton stycken frågor ansågs räcka då de i stort täckte de 

motivationsfaktorer och ledaregenskaper som härletts ur den teoretiska referensramen. Vidare 

konstruerades enkäten som så att alla frågor hade samma logiska ordningsföljd i 

svarsalternativen vilka innefattade gradering av svaren. Till sist konstruerades 

svarsalternativen utan neutrala alternativ som t.ex. ”varken bra eller dåligt”. Detta gjordes på 

grund av att respondenter har en tendens till att ge neutrala svar vid osäkerhet eller rent av 

lättja (ibid). Studien önskade därmed få säljarna att ta ställning. Svarsalternativen hade lika 

många negativa som positiva svarsalternativ. Till sist var det även viktigt att konstruera 

svarsalternativ där ”styrkan” av de positiva svaren skulle överensstämma med ”styrkan” hos 

de negativa svaren.  

 

Enkäterna skickades ut som ett Worddokument via massmail från en av forskarnas privata och 

arbetsmail, till adresser som fanns med i en befintlig maillista. När säljarna hade svarat 

skickades den tillbaka genom att bifoga den besvarade enkäten som sedan togs emot av 

forskarna för att analyseras. 

 

2.4.2 Metodkritik enkäter 

 

Enkätundersökningar har sina tydliga fördelar, bland annat är de snabba att administrera, 

ingen intervjuareffekt och att det inte råder någon variation när det gäller formuleringen av 

frågor (Ejlertsson 2014). Dock medföljer en del risker med denna metod bland annat att man 

inte kan hjälpa säljarna med tolkning av frågor. Därför var det av stor vikt att frågorna var 

tydliga och enkla att förstå. Till skillnad mot intervjuer så ges inga möjligheter till att ställa 

uppföljningsfrågor, man kan inte heller veta till hundra procent vem som egentligen besvarar 

frågorna, därför kan det vara viktigt att träffa respondenterna ansikte mot ansikte för att på så 

sätt skapa en form av lojalitet eller skyldighet att svara (Bryman & Bell 2003). I detta fall var 

fördelen att man haft butiken som arbetsplats vilket ökat möjligheterna till mer 

trovärdigheten.  
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Nackdelen i denna studie har varit att man inte kunnat göra djupgående analyser av de 

kortfattade enkätsvaren. Följdfrågor har inte kunnat ställas samt att man i en intervju skulle 

kunnat ställa än mer frågor och bryta ner svaren i mindre beståndsdelar för att kunna göra en 

djupare analys. Tidsbrist har varit en begränsande faktor i detta fall och i fortsatta studier 

skulle man kunna intervjua säljarna också. 

 

2.5 Urval  

 

Urvalet i denna studie grundade sig på ett antal framtagna variabler som man ansett viktiga 

för att få ut så mycket och bra information som möjligt (Trost 1997). 

 

1. Säljare och säljledare som arbetar i en hemelektronikbutik. 

2. Säljledare med personalansvar.  

3. Säljledare och säljare ifrån minst två olika butiker 

 

Säljare med personalansvar var en viktig variabel i valet av intervjupersoner då studien syftar 

till att undersöka ledarskapets påverkan på säljarnas prestationer. Mer specifikt så vill man 

undersöka hur säljledarna rent operativt kan arbeta för att öka säljarnas arbetsmotivation. 

Därför var ledare med personalansvar en given variabel i urvalet.  

 

Säljledare från minst två olika butiker var också en viktig variabel. Forskarna ansåg att det 

kan finnas en risk med att intervjua ledare från samma butik då det kan råda ett visst klimat, 

eller en viss kultur inom butiken vilket kan påverka intervjusvaren till att bli säregna för just 

den butiken. En annan fördel med att intervjua ledare ifrån olika butiker är att kundflödet 

skiljer sig åt mellan butikerna vilket kan påverka arbetsuppgifterna som personalen tilldelas.  

 

De två butikerna som valdes ut i denna undersökning var Elgiganten Sickla och Elgiganten 

Bromma, två butiker belägna i olika områden i Stockholm. Elgiganten Sickla är en storbutik, 

även kallad ”megastore”. Den har ett kundflöde som i snitt är 50 % högre än Elgiganten 

Bromma. De två butikerna har den procentuellt sätt största skillnaden i kundflöde inom 

Stockholmsområdet (Elgiganten 2014: a).  Eftersom att alla varuhus är uppbyggda på samma 

sätt med exakt samma avdelningar och produktsortimentet lades ingen större vikt vid vilka 
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avdelningar som undersöktes. Ett bekvämlighetsurval gjordes utifrån de ovan nämnda 

variablerna och de avdelningar som gick med på studien undersöktes. De undersökta 

avdelningarna var Data och Telecom i Bromma samt Data och vitvaror i Sickla. En säljledare 

från vardera avdelning intervjuades och alla säljare inom avdelningarna ombads delta i 

undersökningen genom att svara på enkäten som skickats till deras respektive mailadresser. 

De uppgick till totalt 30 stycken, men ett bortfall på åtta stycken säljare som inte svara ledde 

till att man fick in 22 stycken enkätsvar. 

 

Tabell 1 

Säljledare Butik Avdelning Datum 

1 Bromma Data 1 Maj 2014 

2 Bromma Telecom 2 Maj 2014 

3 Sickla Data 5 Maj 2014 

4 Sickla Vitvaror 5 Maj 2014 

 

Tabell 1 

Butik Avdelning Säljare totalt Säljarsvar 

Bromma Data 7 6 

Bromma Telecom 5 3 

Sickla Data 9 8 

Sickla Vitvaror 9 5 

 

 

2.6 Bearbetning av data 

 

Intervjuerna genomfördes på säljledarnas arbetsplatser och intervjuerna spelades in på band 

samtidigt som en intervjuare skrev enstaka anteckningar om det den ansåg vara 

anmärkningsvärd information (Denscombe 2009). Intervjuguiden som delats upp i olika 

teman utgjorde grunden för vilka frågor som ställdes och där svaren från respondenterna 

sammanställdes i sin helhet under varje fråga. Alla frågor som ställdes utöver intervjuguidens 

frågor antecknades också. Meningskoncentrering användes vid sammanställningen av 

intervjuerna då transkriberingen inte gjordes ordagrant (Larsson 2005). Upprepningar av 

enskilda ord och meningar skrevs inte heller ner. Intressanta citat ändrades inte utan skrevs 

ner i sin hela mening och fetmarkerades sedan i transkriberingen. När de var klara lästes de 
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igenom och jämfördes mellan varandra. Kopplingar till den teoretiska referensramen samt 

likheter och skillnader mellan säljledarsvaren noterades för att användas i kapitel 4 empiri & 

analys. I kapitel 4 varvades empiri och analys i löpande text där den teoretiska referensramen 

var grunden för diskussionen som fördes. Intressanta citat skrevs ner ordagrant och 

diskuterades kring.   

 

Enkätsvaren sammanställdes i olika diagram där fördelningen av rösterna fanns med. 

Resultaten tolkades kvalitativt dvs. studien ville inte beräkna frekvenser, medianvärden, 

standardavvikelser etc. vilket är ett vanligt förfarande i kvantitativa dataanalyser. Detta för att 

studien inte haft som syfte att generalisera resultaten utan endast ge en bild av vad majoriteten 

av säljarna tyckt och vilken ställning de tagit i olika frågeställningar. Dessa ställningstaganden 

konkretiserades i siffror och sattes i relation till vad säljledarna sagt under intervjuerna. 

 

2.7 Enkätutskick  
 

Enkäten skickades ut vid två olika omgångar men där enkätsvaren från den första omgången 

ströks helt och inte användes vidare i studien. Vid det tillfället hade enkäten skapats på nätet 

och kunde svaras på genom en länk på www.surveymonkey.com som säljledarna fått och lagt 

upp på Elgigantens intranät för säljarna att svara på. Problemet var att säljledarna själva hade 

tillgång till länken och kunde gå in och svara på den samt att vissa säljare kanske svarat på 

enkäten vid flera tillfällen från olika datorer. Enligt oss så tror vi inte att dem skulle göra detta 

men för att vara på den säkra sidan så skickades enkäten ut på nytt, man passade även på att 

förändra i frågemallen med bl. a fler frågor som gav än mer data. 

 

Vid det andra tillfället togs det till fler skyddsåtgärder för att minimera de ovan nämnda 

riskerna.  Som tidigare beskrevs i framtagning av enkäten så skickades enkäten ut som ett 

Word dokument via ett massmail från en av forskarnas privatmejl och jobbmejl till adresser 

som fanns med i maillistan till alla de 30 säljarna som arbetar i de fyra olika avdelningarna: 

Mejlen skickades ut från privatmejl genom att enkäten bifogades och skickades. När säljarna 

hade svarat så skickades den tillbaks genom att bifoga den besvarade enkäten som sedan togs 

emot av forskarna. 
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2.8 Trovärdighetsdiskussion 

Två begrepp som brukar användas för bedömning av kvaliteten i en vetenskaplig 

undersökning är validitet och reliabilitet (Bryman & Bell, 2003). Med validitet menas 

huruvida en studie mäter det den avsett att mäta. Med reliabilitet menas huruvida studiens 

resultat blir de samma ifall undersökningen skulle göras på nytt (May, 2001). 

Många kvalitativt inriktade forskare anser dock att kvalitativa studier ska bedömas och 

värderas utifrån andra kriterier än de som ovan nämnda (Bryman & Bell, 2003). De menar på 

att begreppen förutsätter att det är möjligt att komma fram till en enda absolut bild av 

verkligheten. Men kvalitativa studier bygger på egenskaper som inte går att mäta och har 

därmed ett mer tolkande synsätt (Bryman & Bell, 2003). Den upplevda verkligheten är 

subjektiv för undersökningsobjekten och den upplevs därför på olika sätt. Detta leder till 

svårigheter med att mäta och replikera sådana studier. Istället använder studien begreppet 

trovärdighet för bedömning av studien (Meriam, 1994). 

Studien har genomförts i enlighet med de regler som finns. En fullständig redogörelse för alla 

faser av forskningsprocessen har återgetts. Respondenterna har intervjuats på plats och fått allt 

som noterats under intervjun återberättat för att kunna validera det (Bryman & Bell, 2003) 

Alla undersökningsobjekten erbjöds även anonymitet. Dessa åtgärder har vidtagits för att ge 

studien en hög trovärdighet. 

 

2.8.1  Elgiganten som arbetsplats 
 

En fördel var att en av forskarna till denna studie har haft Elgiganten som arbetsplats under ett 

antal år vilket ökat förståelsen för objektens beskrivningar av arbetsplatsen och 

arbetssituation. Samtidigt bör nämnas att det kan finnas en risk med detta då man kan 

identifiera sig för mycket med de människor som studeras och man kan få det svårt att behålla 

sin vetenskapliga infallsvinkel och objektivitet under insamlingen och analysen av data 

(Bryman & Bell, 2003). För att minimera riskerna har det tagits till ett par åtgärder. Bland 

annat så utfördes intervjuerna av den personen som inte arbetat på platsen för att minska 

risken att ställa frågor som genererar svar man medvetet eller omedvetet önskar sig eller 

förväntar sig. Hela intervjuerna spelades in och transkriberades i efterhand för att ytterligare 
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minska riskerna för missförstånd och förlorad information vid transkriberingen av data 

(Bryman & Bell, 2003). 

 

När enkäterna sedan skickades tillbaks såg man också ifrån vilka mailadresser de skickats och 

därmed minskade risken för att säljarna svarade flera gånger genom att svarsadresserna kunde 

kontrolleras mot adresserna från maillistan. På detta vis kunde säljledare själva inte svara på 

enkäten. Genom att det lades till en fråga i den förnyade enkäten angående vilken avdelning 

säljarna arbetar på, fick man veta hur många som svarat ifrån vardera avdelning. Detta 

arbetssätt medförde mer arbete än den första versionen men ökade samtidigt trovärdigheten i 

svaren. 
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3. Teoretisk referensram 
 

I detta avsnitt diskuteras olika ledaregenskaper, teorier om arbetsmotivation, redogörelser 

för skillnaderna mellan ledarskap och chefskap samt en beskrivning av olika ledarskapsstilar 

som kan ha en påverkan på arbetsmotivation samt arbetsmotivationens påverkan på 

medarbetarnas prestationer.  

 

3.1 Innehåll 

 

De ledarskapsstilar, teorier och studier som beskrivs i detta kapitel faller inom 

ämnesområdena ledarskap och arbetsmotivation. Härifrån har det härletts arbetssätt för 

säljledarna och ett par faktorer som kan främja säljarnas arbetsmotivation. I kapitel fyra 

jämförs de sedan med den insamlade empirin i en analys.  

 

Beskrivningar av begreppen chefskap och ledarskap i boken Ledarskap (Sveningsson & 

Alvesson 2010) jämförs med Burns (1979) och Bass (1985) definitioner av ett transformativt 

och- transaktionellt ledarskap. Detta görs då det finns likheter mellan de ovan nämnda 

ledarskaps och- chefskaps tolkningar (Sveningsson & Alvessons, 2010) samt det 

transaktionella och- transformella ledarskapet, varpå det sistnämnda benämns som det 

moderna ledarskapet (Bass 1985). Utifrån dessa beskrivningar av olika ledarskapsstilar har 

studien tittat på det ledarskap som bedrivs på Elgiganten.  

 

Tvåfaktorsteorin (Herzberg 1959) beskriver faktiska faktorer som skapar arbetsmotivation 

utifrån begreppen hygienfaktorer och motivationsfaktorer. Denna teori följs sedan av en 

studie (Shiplet & Kiely 1986) vilken prövat tvåfaktorsteorin på 82 olika säljstyrkor i 

Storbritannien. Likheterna och motstridigheterna mellan dessa har sedan jämförts med 

resultatet i denna studie. 

 

Kapitlet avslutas med en summering av de arbetssätt och motivationsfaktorer som härletts och 

som i studiens analys jämförts mot den insamlade empirin.  

  



 

 

 14 

3.2 Chefskap och ledarskap  
 

I boken Ledarskap (Sveningsson & Alvesson 2010) sätter författarna själva begreppet 

ledarskap i ett större socialt och kulturellt sammanhang där ledarskapets konkreta handlingars 

utfall, är beroende av medarbetarnas tolkningar. I boken försöker man också ge en distinktion 

mellan begreppen chefskap och ledarskap. Författarna refererar begreppet chef till en 

titel/position och begreppet ledare till en relation.  En chef styr arbetet genom att kontrollera 

styra och samordna arbetsuppgifterna. Man lägger inte särskilt stor vikt vid de anställdas 

behov och inte heller hur uppgifterna blir gjorda utan endast att de blir gjorda (ibid). En 

ledares uppgift däremot är att nå målen genom att skapa meningsfulla arbetsuppgifter som 

motiverar och inspirerar de anställda. En ledare bör därför vara en socialt inriktad människa 

med tillräckligt social- och emotionell kompetens (ibid).  

 

Yukls (2006) studie Leadership in organizations är en bred och djup studie som fokuserar på 

ledarskap i större organisationer. Studien är ett försök att konkretisera befintliga forskningar 

och teorier om ledarskap till det praktiska ledarskapet som bedrivs i större organisationer. 

Studien täcker flertalet vedertagna teorier och forskningar inom området från de senaste 60 

åren, som analyserats och mynnar ut i en sammanställning av generella färdigheter som 

framgångsrika ledare besitter. En viktig egenskap enligt studien är ledarens 

beteendevetenskapliga färdigheter, det vill säga den emotionella kompetensen. Goda sociala 

relationer och förmågan att känna empati möjliggör för ledaren att kunna arbeta på ett sätt 

som motivera de anställda till ett beteende som gagnar organisationen i stort. Det är denna 

förmåga som enligt Yukl (2006) huvudsakligen skiljer framgångsrika ledare ifrån andra. 

 

3.2.1 Transaktionellt och transformativt ledarskap 

 

Boken Leadership (Burns 1979) som senare vidareutvecklades i Theory of transformational 

leadership (Bass 1985), ligger till grund för många moderna teorier kring ledarskap. Modernt 

ledarskap tolkas som det ledarskapet som skapats till följd av den globala expansion, 

teknologins utveckling och förändrade kundrelationerna. 

Författarna skiljde på ett transaktionellt och transformativt ledarskap. Det transaktionella 

ledarskapet beskriver de som ett förhållande mellan medarbetare och ledare byggt på en form 

av byteshandel. Medarbetarna belönas i form av lön och andra förmåner i utbyte mot sin 
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arbetskraft. Här intar ledaren en mer kontrollerande funktion och ser till att regler och 

standarder upprätthålls. Bass uppfattning av ett transaktionellt ledarskap är likt det 

Sveningsson och Alvesson (2010) beskriver som ett typiskt ”chefskap”. Chefen delegerar 

arbetsuppgifter, där den utgår ifrån att anhängarna har rätt kompetens och kunskap för att 

sköta uppgifterna i utbyte mot lön. Det är chefen som sätter upp bestämda mål och utformar 

olika former av belöningssystem utefter hur väl de satta målen uppnås. Prestationer blir 

kopplade till kompensation där medarbetarna vet vad som förväntas av dem och vad 

belöningen för extra prestationer kommer att generera (Bass 1985). 

 

En föränderlig värld kräver dock en ny form av ledarskap (Bass 1985). Det transaktionella 

ledarskapet som tidigare varit normen fungerar bättre i en stabil värld eller organisation. För 

att kunna hantera de nya förutsättningarna organisationer står inför, krävs ett annat 

förhållningssätt där fokus flyttas från kontroll till resultat (ibid). Med ett transformativt 

ledarskapet önskar ledaren ha en mer horisontell relation till de anställda där de anställda i 

större utsträckning får påverka sin egen arbetssituation. Genom att individanpassa 

arbetsuppgifter där de anställda får vara med och bestämma arbetets utformning, ställa upp 

inspirerande mål och uppmuntra till självständigt tänkande önskar man inspirera de anställda 

och skapa lojalitet gentemot organisationen. Genom att få medarbetarnas stöd för förändringar 

och reformer som kanske inte är till deras egen fördel men som gynnar organisationen i stort 

får man de anställda att arbeta hårdare och uppnå bättre resultat. Det transformativa 

ledarskapet anses mer moraliskt än det transaktionella då de anställda i större utsträckning är 

delaktiga i arbetets utformning. Det är dock något som även lett till kritik då vissa anser att 

det är omoraliskt på samma gång. De anställda får vara med och styra i större grad, fastän det 

alltid är med organisations bästa i åtanke (Graham 1991). 

 

3.3 Herzbergs tvåfaktorsteori 

 

Tvåfaktorsteorin (Herzberg, 1959) skiljer på de faktorer som leder till arbetsmotivation och de 

faktorer som leder till vantrivsel. Teorin benämner dessa som motivations och- 

hygienfaktorer. 

 

Till Hygienfaktorerna räknas de faktorer som rör arbetsmiljön och den upplevda tillvaron i 

arbetet exempelvis övervakning, lön, relationer, säkerhet, trivsel och företagspolicys.  
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Hygienfaktorer kan leda till vantrivsel ifall de saknas men de leder inte till ökad 

arbetsmotivation ifall de befinner sig på en ”tillfredsställande” nivå (Herzberg 1959).  

 

Till motivationsfaktorerna hör de faktorer som rör arbetsuppgifternas karaktär. Ansvar och 

kontroll över eget arbete, utmanande arbetsuppgifter, prestation och tillfredsställelse över att 

utföra dem väl samt möjligheter till utveckling och avancemang. 

 

Hygienfaktorerna och motivationsfaktorerna som presenteras nedan är vidareutvecklade 

upplagor där båda beskrivs och översätts av (Hughes, Curphy & Ginnetts 2002).  

 

Hygienfaktorer  

1. Arbetsvillkor (regler som skall följas på arbetsplatsen). 

2. Ledaren (Ifall denne har rätt kompetens, är villig att utbilda andra och är rättvis). 

3. Ekonomisk ersättning (lön och andra ekonomiska belöningar). 

4. Trygghet i arbetet (Ett stabilt företag med skydd mot uppsägning). 

5. Privatlivet (Trivseln i arbetet kan påverkas av privata problem). 

6. Mellanmänskliga förhållanden (Relationer mellan anställda och ledare samt kollegor) 

emellan). 

 

Motivationsfaktorer  

1. Beröm (utifrån det man presterar). 

2. Prestationer (tillfredsställelse av gott genomfört arbete och se resultatet av det). 

3. Uppgifter (det ska vara intressant, varierande och motiverande). 

4. Ansvar (förutom att ha kontroll över sin egen arbetssituation även ta ansvar för hur andra 

utför arbetet). 

5. Befordran (mer avancerade arbetsuppgifter som kan leda till avancemang). 

6. Tillväxt (möjligheter för vidare utveckling och större befordringsmöjligheter). 

 

Teorins kontenta är att låga nivåer av Hygienfaktorer inte leder till motivationsbrist utan leder 

till otillfredsställelse. Medan höga nivåer av samma sak inte har en betydande påverkan på 

motivationen. Det som däremot ökar tillfredsställelsen är höga nivåer av motivationsfaktorer, 

dvs. de områden som rör arbetsuppgifterna (Herzberg 1959). 
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Shiplet & Kiely(1986) testade tillämpligheten av Herzbergs tvåfaktorsteori i en studie där man 

undersökte motivationsfaktorer hos personalen ifrån 82 olika säljstyrkor i Stor Britannien. 

Genom att få reda på dessa önskade hjälpa organisationer att effektivisera säljpersonalens 

arbete.  

 

Studiens resultat gick till viss del mot Tvåfaktorsteorins uppdelning av motivations och- 

hygienfaktorer. Utifrån Tvåfaktorsteorin anses alla faktor som rör arbetsuppgiftens karaktär 

höra till motivationsfaktorer, men studiens resultat visade på att vissa arbetsuppgifter som 

framförallt arbetsansvar, vilket rör arbetsuppgiften karaktär, hade större påverkan på 

missnöjet än arbetsmotivationen. Därmed skulle den faktorn kunna ses som en hygienfaktor. 

Sedan fanns ett par faktorer som hade påverkan på både arbetsmotivationen och 

tillfredsställelsen på arbetsplatsen. Dessa var erkännande och avancemang som enligt 

Tvåfaktorsteorin faller under motivationsfaktorer samt anställningstryggheten som enligt 

teorin faller under hygienfaktorer.  

 

Studien visade att de faktorer som Tvåfaktorsteorin beskriver som motivation och- 

hygienfaktorer generellt stämmer överens med studiens resultat men att det fanns ett antal 

faktorer som skiljde de åt, synnerhet arbetsansvaret. 

 

3.4 Summering av teoretiska referensramen  

  

 

För att undersöka vilka underliggande behov och förutsättningar som motiverar anställda har 

studien använt sig av teorier om motivation, olika ledarskapsstilar och ledaregenskaper som 

kan framhäva arbetsmotivation. Studien har använt sig av Herzbergs tvåfaktorsteori utifrån att 

den beskriver arbetets och arbetsplatsens egenskaper som leder till trivsel och 

arbetsmotivation. Teorin beskriver konkreta instrument och förutsättningar som bör 

implementeras på arbetsplatsen för att öka motivationen. En studie av Shiplet och Kiely 

(1986) som prövat tvåfaktorsterin på 82 olika säljstyrkor jämförs med teorin där paralleller 

dragits och mynnat ut i konkreta faktorer som undersökts i kapitel 4, empiri & analys. Dessa 

faktorer är bland annat erkännande för goda prestationer, personlig utveckling, möjligheter till 

avancemang inom organisationen genom fler ansvarsområden och belöning. Teoriavsnittet 

behandlar även Burns (1979) och Bass (1985) beskrivningar av det transformella ledarskapet 

som svar på ett ledarskap vilket moderna organisationer är i behov av.  
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Ledarskap och Arbetsmotivation utifrån teoretisk referensram 

 

Figur 1 

 

Det transformella ledarskapets egenskaper som bland annat individanpassade och 

stimulerande arbetsuppgifter samt delaktighet i arbetsutformning och målsättning, mynnar ut i 

frågeställningar som undersöker hur väl säljledare använder sig av detta ledarskap samt ifall 

det är ett ledarskap som säljarna på Elgiganten önskar sig. Yukls (2006) sammanställning av 

generella färdigheter som framgångsrika ledare besitter har jämförts med egenskaper de ovan 

nämnda ledarstilarna besitter där paralleller dragits som mynnar ut frågeställningarna om hur 

säljledare kan arbeta för att öka säljarnas motivation och vilka faktorer som påverkar säljarnas 

motivation som analyserats i kaptitel analysdelen.  
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4 Empiri och analys 

 

I detta kapitel kommer företaget Elgiganten att presenteras djupare, sedan framförs 

resultaten och analysen av det sammanställda materialet från både intervjuerna och 

enkätundersökningen. Tabellerna presenterar säljarnas svar där den vertikala axeln på 

diagrammen beskriver antal respondenter. 

 

4.1 Företagspresentation  
 

Elgiganten är en elektronikkedja som ingår i Elkjopkoncernen och är en av de största 

aktörerna inom detaljhandeln i Norden. DSG Internationen äger koncernen som har 

huvudkontoret beläget i England. Koncernen växer stadigt och öppnar ständigt nya varuhus. 

Det första varuhuset öppnades i Barkarby i Stockholm 1994 och idag finns det 289 varuhus 

runt om i Norden varav 74 stycken av dessa varuhus ligger fördelat över Sverige och nio 

stycken av dessa är belägna i Stockholmsområdet(Verksamhetsberättelse 2014). I Jönköping 

ligger kedjans nordiska centrallager som förser alla 289 varuhus med varor och är  

ca 95 000m
2 

stort.  (Elgiganten 2014: a). 

 

Strukturering  

 

Elgigantens varuhus är byggda och strukturerade på samma sätt med olika avdelningar. Dessa 

är vitvaror, Data, Telecom och Audio/Video. Varje Avdelning har en säljledare och minst fem 

säljare. Varje avdelning rapporterar sina försäljningssiffror till butikschef som har hand om 

allt det administrativa. Säljledarens uppgift är att främst se till att säljarna sköter sina 

arbetsuppgifter och fungerar även som en medhjälpare ifall det skulle behövas. Säljarnas 

uppgift är att hjälpa kunderna med behovsanalyser och helhetslösningar (Säljledare 1) 

 

 

Utbildningar  

Elgiganten har ett starkt kundfokus genom att ständigt arbeta med långsiktiga och 

konsekventa förbättringsarbeten för att skapa kundnöjdhet.  Ett av Elgigantens mål är att vara 

Sveriges mest attraktiva arbetsgivare inom detaljhandeln genom att fokus riktas mot de egna 
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medarbetarna genom bl. a utökade interna och externa utbildningar inom produktkunskap och 

kundbemötande. Exempelvis har 36 av Elgigantens 70 varuhuschefer börjat som säljare, 

kassamedarbetare eller lagerarbetare. 90 % av säljledarna inom Elgiganten har byggt sin 

yrkeskarriär internt med de utbildningar som ges (Elgiganten 2014: b).  

 

Alla medarbetare, från deltidsarbetare till butikschefer tränas och utbildas inom ramen för 

Elgiganten Academy vilket består av flera olika steg. Den första utbildningsnivån är 

”Grunden till ledare” och kallas för CAT (Consumer academy training). Den består av tre 

stycken steg (CAT 1,2,3). CAT 1 handlar om Elgigantens koncept och historia. Sedan läser 

man CAT 2 som behandlar fem steg inom försäljning, CAT 3 riktar sig endast till säljledare 

och ger grundläggande förståelse för hur driften av Elgigantens avdelningar fungerar som 

innefattar hur arbetsuppgifterna går till i alla steg samt de angivna arbetsvillkoren och 

ledarens roll. Deltagarna inom denna kurs får även större medvetenhet kring konkurrenternas 

koncept, drift och butiksstandard. CAT 4 är den sista utbildningen för att bli säljledare. Man 

fokuserar på att utbilda deltagarna i framtida ledarskap, där man förväntas få en förståelse och 

inblick av rollen som ledare i framtiden och de krav man förväntas ställas inför.  

(Elgiganten 2014: a).  

 

4.2 Resultat Chefskap och ledarskap 
 

Säljledarna 

Alla säljledare fick i intervjuernas första skede definiera begreppet ledarskap, beskriva ett bra 

kontra dåligt ledarskap, reflektera över sitt eget ledarskap samt beskriva hur de hanterar 

specifika situationer som är typiska i deras arbete.  

 

Generellt sett definierade alla säljledare begreppet ledarskap på liknande sätt. Genomgående 

pratade man om att ledarskap handlar om att arbeta tillsammans med säljarna på olika sätt. 

Men även genom en ökad individanpassning av arbetsuppgifterna utifrån vad säljarna själva 

motiveras av att göra. Säljledare 4 beskriver ledarskap som att man hjälper en person att 

utvecklas i det som personen själv vill göra. Den beskriver vidare att man som anställd ska 

göra det man vill göra för att hålla sig motiverad.   
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Begreppet chefskap hade utifrån säljledarnas beskrivningar, en mer auktoritär association där 

man i rollen som chef har en mer bestämmande roll. Chefen delegerar arbete utan att lägga 

större vikt vid individens behov och önskemål samt att man som chef kan ställa orimliga krav. 

”En chef är någon som bestämmer men en ledare kan få människor att frivilligt jobba mot ett 

mål och är ständigt lojal” (säljledare 2) 

 

Alla säljledarna kännetecknade ett sämre ledarskap på liknande sätt. Ett sämre ledarskap 

enligt samtliga är när man inte lyssnar på de anställdas behov. Säljledare 1 beskriver att för att 

kunna motivera sina medarbetare på bästa sätt måste man känna till och lyssna på deras 

behov. Fortsatt definierar säljledare 1 ledarskapet som ett sätt att nå ett mål gemensamt med 

medarbetarna och att alla är med på vägen. När man sedan frågade vad som kännetecknar ett 

gott ledarskap respektive ett sämre ledarskap svarade säljledare 1: 

 

Ett bra ledarskap är när man inte ställer onyttiga krav eller osannolika krav som inte 

går att uppfylla. Ett dåligt ledarskap är när man ställer krav som man vet inte går att 

uppfylla men ändå pushar och pushar på sina säljare. Att man vill nå mål som är 

omöjliga.  Detta täcker upp det mesta med gott och dåligt ledarskap. (säljledare 1) 

 

Att kontinuerligt vara delaktig i säljarnas dagliga arbete är viktigt, enligt samtliga säljledare. 

Genom att spendera tid med säljarna på avdelningen, ge kontinuerlig feedback och att själva 

arbeta med direkt sälj, försöker man öka förståelsen för de anställdas arbete och behov. Bland 

annat säger säljledare 3 att delaktighet leder till att man kan identifiera problem och 

utmaningar som olika säljare står inför och därmed aktivt kunna hjälpa de att nå säljmålen 

med konkreta handlingar. Säljledare 2 är inne på samma spår när denne säger att den största 

utmaning är att identifiera hinder som kan vara i vägen för att nå de uppsatta säljmålen.  

 

Vidare tillfrågades säljledarna om hur de ser på sitt eget ledarskap. Alla säljledare nämner att 

man försöker arbeta som en ledare och inte chef. I frågan om hur de tror att säljarna uppfattar 

deras ledarskap, så beskriver samtliga säljledarna att de tror de uppfattas som ledare.  

 

Medarbetarna 

Utifrån enkäten och frågeställningen som berörde denna fråga har säljarna en motsatt syn.  

Fråga 14 (diagram 1, s 22) i enkätundersökningen lyder: ”Hur önskar du att din säljledare ska 

arbeta”. Där svarade 19 av 22 säljare att de önskar sina säljledarna skall vara delaktiga på 
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golvet. Jämför man sedan med fråga 13: Nämn tre saker som bäst passar in på din säljledare? 

svarade 9 av 22 att deras säljledare är delaktiga i säljarnas arbete. 

 

Diagram 1 

 

Majoriteten av säljarna har svarat att de trivs bra med sina arbetsuppgifter och arbetsplats. 

Ingen har svarat att de trivs dåligt, varken på fråga 2 eller fråga 3. Dock kan man notera att 

vid fråga 2 som undersöker trivseln på arbetsplatsen (diagram 2, s 22) har fler säljare svarat 

att de trivs bra respektive mycket bra. Medan man i fråga 3 som undersökte trivseln med 

arbetsuppgifterna inte svarade lika positivt. Där svarade 12 av 22 säljare att man trivs helt 

okej, sju stycken svarade bra och tre stycken svarade mycket bra. 
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4.2.1 Analys Chefskap & Ledarskap  

 

Analysen som kan göras utifrån detta resultat är att det råder en klar samsyn mellan hur 

säljledarna vill leda säljledarna i arbetet och hur säljarna önskar bli ledda. Alla säljledarna 

hade samma eller snarlika beskrivningar i tolkningarna av begreppen chefskap och ledarskap, 

där chefskap associerades till ett mer hierarkiskt styre där ordergivning var centralt. Denna 

tolkning av begreppet chefskap kan kopplas till Burns (1979) och Bass (1985) beskrivningar 

av det transaktionella ledarskapet där kontroll, belöning/bestraffning och hierarki är centralt.  

 

I säljledarnas beskrivningar om hur de försöker motivera och leda säljarna finns en tydlig 

önskan att arbeta med ett typiskt transformellt ledarskap. Vikten av att vara lyhörd för 

säljarnas egna önskemål gällande bl. a deras arbetsuppgifter är viktigt, enligt alla säljledare. 

 

Utifrån Herzbergs (1959) tvåfaktorsteori kan man göra analysen att det finns en tydlig 

koppling mellan den gemenensamma synen på gott ledarskap och det teorin kallar för 

hygienfaktorer och- motivationsfaktorer. Det transformella ledarskapets egenskaper som 

exempelvis individanpassat ledarskap har en direkt koppling till de arbetsuppgifter säljarna 

utför och faller därför under rubriken motivationsfaktorer. Enkätundersökningens andra fråga 

gällande trivseln på arbetsplatsen (diagram 2, s 22) visade på att 14 av 22 säljare trivs bra på 

arbetet vilket kan kopplas till att säljledarna delvis uppnått ”hygienkraven”.  

 

Ser man till enkätundersökningens tredje fråga gällande säljarnas trivsel med 

arbetsuppgifterna (diagram 2, s 22) har man delvis misslyckats då 12 av 22 säljare svarade att 

man trivs ”helt okej” med arbetsuppgifterna, vilket är det lägsta positiva betyget. Trivsel med 

arbetsuppgifter faller under motivationsfaktorer enligt Herzbergs teori. Här finns därmed 

utrymme att individanpassa arbetsuppgifterna bättre utifrån säljarnas önskemål, för att öka 

arbetsmotivationen. Samtidigt finns det en begränsning i hur mycket man kan anpassa 

arbetsuppgifter då det faktiska arbetet handlar om att sälja elektronikprodukter i en butik.  

 

Resultatet på fråga 13 (diagram 1, s 22) visade att säljarna uppfattar sina säljledare ha det 

Sveningsson och Alvesson (2010) beskriver som typiska chefsdrag. Men i fråga 14 (diagram 

1, s 22) som undersökte huruvida säljarna önskar att sina säljledare ska arbeta, visade 

majoriteten att man ville ha en säljledare med det Sveningsson och Alvesson (2010) beskriver 
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som ledaregenskaper. Dessa är, visar hur man ska göra, är delaktig på golvet samt delar på 

arbetet. 

 

Utifrån Yukls (2006) beskrivningar om intellektuella och beteendevetenskapliga färdigheter 

som krävs för ett framfångsrikt ledarskap kan man dra vissa paralleller till säljledarnas 

beskrivningar om hur de försöker arbeta. Som ovan nämnt försöker säljledarna öka förståelsen 

för de anställdas behov genom att spendera tid och arbeta tillsammans med de på avdelningen. 

Det leder bland annat till att de kan identifiera de problem säljarna står inför. Denna förståelse 

är det Yukl (2006) kallar för ”beteendevetenskapliga färdigheter”. En hög delaktighet leder i 

detta fall till ökad förståelse och därmed till större beteendevetenskaplig förmåga. 

 

Medarbetarnas syn på det ledarskap som säljledarna försöker bedriva skiljer sig dock från 

säljledarna utsago. 19 av 22 säljare önskar sig än mer delaktighet från säljledarna. Det finns 

därför ett stort utrymme för säljledarna att skapa sig större empati för säljarna och därmed 

potential till bättre säljresultat i slutändan.  

 

4.3 Resultat – Utveckling och ansvar som motivationsarbete 

Säljledarna 

Vad som motiverar säljarna i deras arbete anser säljledarna vara individuellt.  Det som är 

gemensamt för alla säljledare är att tydliga ansvarsområden inom specifika sektioner och 

produktgrupper anses vara utvecklande. Den kompetensutvecklingen anser säljledarna vara en 

stor motivationsfaktor för säljarna. Med produkt och- sektionsansvar menar säljledarna på att 

säljarna själva får vara med och bestämma hur det skall se ut i de olika sektioner, vilka 

produkter som skall framhävas samt att prissätta de.   

 

Säljledare 2 och 4 beskriver att tydliga ansvarsområden är bra men att det går hand i hand 

med att säljarna får ansvara och arbeta med det de själva tycker är intressant och motiverande. 

Säljledare 2 fortsätter med att beskriva att motivationsfaktorer varierar från person till person 

och att det därför är viktigt att lära känna de anställda för att kunna hitta de faktorerna och på 

så sätt anpassa både ledarskapet och arbetsuppgifter efter det. 
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En annan positiv effekt av ansvarfördelningen enligt säljledare 2 är att säljarna utvecklar 

varandra på detta vis. När en person får ansvar för en specifik sektion får den även ansvar för 

att hjälpa och utveckla de andra säljarna som arbetar inom samma sektion. Man blir en 

inofficiell sektionsledare som måste läsa på och utveckla mer djupgående kunskaper kring 

sektionen för att kunna hjälpa de andra. Detta leder till individuell utveckling och kan vara ett 

steg mot avancemang inom organisationen vilket är den näst största motivationsfaktor enligt 

säljarna (diagram 6, s 29). 

 

Säljledare 4 bekräftar det säljledare 2 säger. Denne anser också att ansvarsfördelning bör ges 

utifrån säljarnas individuella kompetenser och att man skall individanpassa arbetsuppgifterna 

så gott det går utifrån säljarnas egna intressen och önskemål.   

 

Medarbetarna: 

Utifrån säljarnas perspektiv så kan man i enkätundersökningen se att 19 av 22 (diagram 4, s 

25) säljare anser att Elgiganten är en lagom till mycket utvecklande arbetsplats. Majoriteten 

av alla säljare har alltså en positiv syn till utvecklingen inom Elgiganten. 

 

Fråga 10: Är Elgiganten en utvecklande arbetsplats? 

 

Diagram 3 
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I enkätens elfte fråga (diagram 5, s 26) som undersökte säljarnas syn på möjligheterna att 

avanceras inom organisationen 17 av 22 säljare att det finns möjligheter till avancemang, 

varav tre ansåg att chanserna var är mycket stora. 

 

Fråga 11: Hur stora är dina chanser att avancera inom Elgiganten?  

 

 

Diagram 4 

 

4.3.1 Analys – Utveckling och ansvar som motivationsarbete 
 

På Elgiganten delar säljledarna synen på hur utveckling och delegering av ansvarsområden är 

motiverande för säljarna. Alla fyra säljledare uttrycker att tydliga ansvarsområden är bra för 

säljarna utifrån att det bland annat skapar möjligheter till kompetensutveckling och 

avancemang inom organisationen. Genom att delegera ansvar och anpassa arbetsuppgifter 

utifrån säljarna kompetenser tror man sig öka arbetsmotivationen vilket bör leda till bättre 

prestationer enligt säljledarna. Detta är i linje med Burns (1979) och Bass (1985) 

beskrivningar av ett transformativt ledarskap som enligt dem är ett ”modernt” ledarskap som 

dagens organisationer är i behov av.  

 

Alla säljare har möjligheten att gå CAT-utbildningarna (steg 1 och 2) vilket kan var en faktor 

till säljarnas positiva syn på möjligheterna att utvecklas och chanserna till avancemang inom 

organisationen.  Som beskrivet i företagspresentationen, har 90 % av alla säljledare byggt upp 

sin karriär intern inom organisation (Verksamhetsberättelse 2014). Ansvarsfördelning och 
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individanpassning av arbetsuppgifter som säljledarna aktivt arbetar med kan vara en 

ytterligare faktor. I ett enkätsvar, skrev en säljare att den har en väldigt bra inställning till 

Elgiganten som arbetsplats tack vare de möjligheter som finns till utveckling. 

 

Resultatet bekräftar även Herzbergs tvåfaktorsteoris (1959) syn på avancemang som en 

motivationsfaktor. En befordran rör arbetsuppgiftens karaktär och räknas då som 

motivationsfaktor. Samtidigt visar Shiplet & Kielys (1986) studie på att 

avancemang/befordran kan falla under både motivations och- hygienfaktorer. I och med att 

möjligheterna till avancemang var den näst största motivationsfaktorn för säljarna kan man se 

en likhet med det den ovanstående teorin och det studien säger. 

 

Den personliga omtanken och kunskapen om vad de anställda själva vill och är bra på att göra 

är viktig för att kunna individanpassa arbetet på effektivast sätt enligt säljledare 2-4. Här finns 

en koppling mellan Yukls (2005) beskrivningar om beteendevetenskapliga egenskaper hos 

ledare och det transformativa ledarskapet. Genom en god kännedom om den enskilde 

säljarens behov och kompetenser kan säljledaren genom att individanpassa arbetsuppgifterna, 

vilket är en del av ett transformativt ledarskap, öka arbetsmotivation hos säljaren. Detta är 

precis det säljledare 2 och 4 menar på i deras beskrivningar om vitsen av att lära de anställda. 
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4.4 Resultat - Gemenskapen inom organisationen 
 

Säljledarna 

Trivsel och gemenskap skapar arbetsglädje och det är en av ledarnas viktigaste 

arbetsuppgifter att skapa inom sina respektive avdelning, nämner samtliga säljledare.  Alla 

säljledare bedömer att gemenskapen på arbetsplatsen generellt är tillfredställande. Hur man 

arbetar med detta är olika men gemensamt för alla säljledare och avdelningar är att man varje 

morgon håller regelbundna morgonmöten där information ges och dagens agenda diskuteras. 

Detta är även ett tillfälle som säljledare 2-4 använder för att lyfta upp individuella prestationer 

framför hela gruppen som ett sätt att motivera den anställde att fortsätta prestera och för att 

inspirera de andra säljarna. 

 

Alla säljledare nämner även att man tillsammans med övriga säljare i gruppen deltar på 

leverantörsfester. När någon av Elgigantens produktleverantörer exempelvis lanserar en ny 

mobiltelefon händer det att Elgigantens alla anställda bjuds in på så kallade ”releasefester”. 

Det är ett tillfälle som kan öka känslan av gemenskap mellan personalen i avdelningen enligt 

ovan nämnda säljledarna. Säljledarna 1 och 2 beskriver även att de brukar anordna 

”afterwork” aktiviteter, det vill säga aktiviter efter arbetstid där man till exempel går ut och 

äter tillsammans för att stärka gemenskapen. Säljledare 1 beskriver att känslan gemenskap är 

det viktigaste av allt, utan bra gemenskap kommer man enligt denne inte göra bra ifrån sig. 

Detta bekräftas av säljledare 2 som vidare beskriver att även om man är en duktig säljare så 

behöver man ha en kollega bredvid sig som också är duktig, som kan stötta den andra när 

denne har problem.  

 

Ett bra lag kommer alltid att prestera bättre än en individ.  Har man bra individer och 

sämre individer i samma lag så tror jag att dem bättre individerna tar med sig dem 

sämre och då lyfter försäljningen eller prestationerna och kämparandan i överlag 

(Säljledare 2)  

  

Säljledare 3 beskriver att han brukar använda sig av liknande gruppstärkande funktioner som 

han brukar göra på sin fritid där han arbetar som tränare inom Amerikansk fotboll. Säljledare 

3 beskriver att den försöker arbeta pro-aktivt genom att bland annat samla ihop avdelningens 

personal när det är lugnt på avdelningen och fråga ifall det finns problem som behöver lösas. 
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Den menar på att det underlättar att lösa problem som kan uppstå och det hjälper till att se till 

så att alla har bra kontakt och trygghet med varandra på avdelningen. Till exempel genom att i 

att se ifall någon mår dåligt, eller om någon har för mycket att göra eller har en komplicerad 

arbetsuppgift.   

 

Utöver sina individuella säljmål så har man även avdelningsmål som måste nås gemensamt 

och därför är det viktigt med gemenskap enligt säljare 3 och 4. De finansiella belöningarna 

som Elgigantens avdelningar använder sig av, nämner säljledarna 3 och 4, kan användas som 

morot för säljarna att arbeta effektivare. Men enligt säljledare 3 kan dessa också vara 

kontraproduktiva då de individuella bonusarna är överhängande. Säljledarna nämner risken 

med att säljarna utvecklar ett egoistsikt tänk som skapar en resultatjakt, vilket kan påverka 

gemenskapen negativt. Det är en svår balansgång som måste hanteras på rätt sätt annars kan 

det slå tillbaka säger säljledare 4. 

 

Medarbetarna 

I enkätens tolfte fråga som berörde tre faktorer som säljarna motiveras av mest i arbetet, 

visade det sig att en stark gemenskap kom på tredje plats efter bonusar och möjligheter till 

avancemang. 

12. Vilka tre faktorer motiveras du mest av i arbetet?  
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Fråga 5: Hur känns gemenskapen på din avdelning? 

 

Diagram 6 

 

Utifrån fråga 6 (diagram 8, s 30), som ämnade undersöka hur säljarna trivs med sina kamrater, 

svarade majoriteten av säljarna att de trivs med kollegorna, 15 av 22 svarar att de trivs bra 

eller mycket bra.  

Fråga 6: Hur trivs du med dina kamrater? 

 

Diagram 7 
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4.4.1 Analys- Gemenskapen inom organisationen 

 

Utifrån Herzbergs tvåfaktorsteori (1959)  är gemenskap en hygienfaktor i och med att 

gemenskap räknas till faktorer som rör arbetsmiljön och den upplevda tillvaron på 

arbetsplatsen. Den befinner sig utifrån enkätresultatet (diagram 7, s 30) på en tillfredställande 

nivå. Den uppnår då teorins så kallade hygienkrav.  

 

Här finns dock en skiljaktighet mellan det säljledarna säger och Herzbergs tvåfaktorsteori 

(1959). Utifrån teorin hör gemenskap inte till motivationsfaktorer medan säljledarna menar på 

att en god gemenskap visst kan vara motivationsfrämjande. Säljledare 2 anser till och med att 

gemenskapen är det absolut viktigaste för att säljarna skall kunna arbeta effektivt.  Enligt 

enkätundersökningen är en stark gemenskap den tredje största motivationsfaktorn. Utifrån det 

blir det svårt att dra en direkt slutsats mer än att det är motiverande men det är svårt att 

beskriva till vilken grad och framförallt hur stor effekten blir av den starka gemenskapen.  

 

Som beskrivet i Yukls (2006) studie så är det viktigt som ledare att ha kunskap om attityder, 

beteenden och känslor för att på ett bra sätt kunna kommunicera med sina medarbetare. 

Säljledare 3 beskrev att gemenskap är viktigt för att det hjälper kollegor märka av om någon 

har hinder och behöver hjälp för att erhålla ordning och reda på avdelningen. Detta kan också 

kopplas till Yukls (2006) beskrivning av beteendevetenskapliga färdigheter.  

 

Utifrån säljledare 2 och 3 kan de finansiella belöningarna i form av provision och bonusar 

som Elgiganten använder sig av vara kontraproduktivt för gemenskapen, då det är 

överhängande individuella belöningar som delas ut. Detta kan i längden påverka 

gemenskapen negativt enligt. Belöningar för specifika arbetsprestationer kan kopplas till ett 

transaktionellt ledarskap (Burns, 1979).  

 

4.5 Resultat - Belöning  

 

På Elgiganten arbetar man både med finansiella belöningar i form av bl. a provisioner samt 

avdelningsbonusar som fördelas mellan säljarna (säljledare 1-4). Utöver det arbetar alla 

säljledare med icke-finansiella belöningar genom att på olika sätt bekräfta och förstärka 

positiva beteenden för att fortsatt hålla de motiverade.  Utöver Elgigantens egna finansiella 

belöningar som är i form av individuella och-avdelningsbonusar har säljledarna en relativt 
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stor frihet i vad och hur man som säljledare väljer att belöna. Utifrån säljledarnas svar är det 

vanligast att belöna genom att lyfta upp bra prestationer framför hela gruppen på bland annat 

morgonmötet d.v.s. en icke-finansiell belöning, det är något som man regelbundet arbetar 

med. Man brukar även använda sig av tävlingar som belönas med olika priser som 

biobiljetter, elektronikprodukter dvs. avdelningens egna belöningar. Alla säljledare får en 

budget av butikschefen som säljledaren själv får fördela till säljarna. Hur stor den budgeten är 

varier utifrån Elgigantens prognos över hur mycket avdelningen förväntas omsätta vid 

specifika tillfällen (säljledare 1-4).  

 

Enligt Säljledare 1 är pengar den form av belöning som motiverar säljarna mest. Denne menar 

på att man inte har valt rätt yrke ifall man inte triggas mest av att tjäna pengarna.  Dock 

beskriver den vikten av att man hittar en balansgång när det kommer till belöningar då 

säljledare 1 anser att man inte bara skall ge bort saker för att visa sin uppskattning. Utöver 

bonusar kan säljledare 1 även ge betald ledighet till vissa som presterat extra ordinärt. Vidare 

beskriver säljledaren att man utgår ifrån att säljarna har rätt kunskap och kompetens för att 

sköta sina arbetsuppgifter och lyckas säljarna prestera så belönas dem utöver sin grundlön. 

 

Säljledare 2 och 3 menar på att det viktigaste är att belöna medarbetarna genom att erbjuda 

möjligheter till utveckling och avancemang inom avdelningen som att exempelvis ge ansvar 

för en sektion i butiken. Dock är säljledare 3 den av säljledarna som använder sig mest av 

utmärkelser och diplom som belöning.  

 

Säljledare 4 är inne på samma spår som säljledare 2 Den nämner att man i första hand ska 

belöna en säljare med möjligheten till att avancemang genom bland annat större 

ansvarsområden. Vidare beskriver den att många av säljarna triggas av provision. På samma 

sätt som säljledare 1 beskrev så menar säljledare 4 att det ska finnas en balans med vilken typ 

av belöning som ska ges.  

 

Medarbetarna 

21 av 22 säljare svarade att belöning ökar motivationen att prestera i arbetet. 

 (diagram 9, sid 33) 
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Fråga 8. Ökar belöningar (förutom lön) din motivation att prestera bra i arbetet? 

 

Diagram 8 

I fråga 9 (diagram 10, sid 33) som presenteras i tabellen nedan fick säljarna rangordna tre sätt 

de önskar att bli belönade på. Alla 22 säljare önskar att bli belönade med bonusar. 16 av 22 

svarade att de ville bli belönade med olika typer av produkter och 13 av 22 önskade få 

belöning i form betald ledighet. 7 av 22 svarade att de ville bli hedrade och 2 av 22 svarade att 

de ville vinna någon form av resa.  

 

Fråga 9. Rangordna tre sätt du önskar bli belönad för ditt arbete(utöver lön) 

 

Diagram 9 
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4.5.1 Analys Belöningssystem 

 

 

Belöning för en arbetsprestation är en motivationsfaktor enligt Hertzbergs teori då det finns en 

direkt koppling till arbetsuppgiften. Belöningen fungerar då som en bekräftelse på att man 

lyckats med något extra i arbetet. Shiplet & Kielys (1986) studie bekräftar detta, studien 

visade på att provisioner för specifika arbetsprestationer var mest motivationsfrämjande för 

säljare. 

 

Säljledare 2-3 ansåg dock att belöning inte är det viktigaste, utan det är möjligheterna till att 

utvecklas och avancera inom organisationen. Enligt Shiplet & Kielys (1986) studie tillhör 

erkännande för arbetsprestationer samt avancemang till faktorer som hamnar både under 

hygien och- motivationsfaktorer. På Elgiganten hamnade ”möjlighet till avancemang” 

(diagram 6, s 29) på andra plats på frågan som undersökte vad som motiverar de mest. Det är i 

linje med Herzbergs (1959) teori och delvis med Shiplet & Kielys (1986) studie. Men utifrån 

resultatet från säljarna så är belöning i form av provision det sätt som säljarna i första hand 

önskar att bli belönade.  

 

Säljledare 1 beskrev att belöning i form av pengar är det som motiverar säljarna mest och 

nämner hur den belönar extra till de säljarna inom avdelningen som presterar bättre. Enligt 

Bass (1985) studie om det transaktionella ledarskapet så belönas medarbetarna i form av lön 

och andra förmåner i utbyte mot sin arbetskraft. Bass uppfattning av ett transaktionellt 

ledarskap är likt det Sveningsson & Alvesson (2010) beskriver som ett typiskt "chefskap". 

Chefen delegerar arbetsuppgifter där den utgår ifrån att anställda har rätt kunskap för att sköta 

arbetsuppgifterna. Som säljledare 1 beskrev så utgår den från att säljarna har rätt kompetens 

och den kunskap som krävs för att hantera arbetsuppgifterna. Lyckas man sedan prestera extra 

så belönas man extra utöver sin grundlön. 

 

Enligt säljledare 4:s beskrivning ska man ge sina säljare både finansiell och-icke finansiell 

belöning, men uttycker samtidigt att man skall vara delaktig och ge dem möjligheten att 

utvecklas och avancera. Utifrån Bass (1985) är detta ledarskap både ett transaktionellt men 

även transformellt. Säljledare 4 kombinerar alltså dessa utifrån sin beskrivning.  
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5.  Diskussion & Slutsats 
 

Detta kapitel kommer att diskutera de frågeställningar som studien baseras på, dessa är: 

1. hur kan säljledarna arbeta för att öka säljarnas motivation inom elektronikbranschen  

2. vilka faktorer som påverkar säljarnas motivation. 

Utifrån empirin som analyserats mot den teorretiska referensramen har man kommit fram till 

vad som kan påverka säljarnas arbetsmotivation samt hur säljledarna bör leda säljarna för 

att främja arbetsmotivationen. 

 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur säljledare kan arbeta för att öka säljares 

arbetsmotivation i en hårt konkurrensutsatt elektronikbransch. Därför har fokus legat på att 

undersöka vilka faktorer som motiverar säljarna i arbetet samt hur man kan tillämpa ett 

ledarskap som främjar arbetsmotivationen. Efter att ha undersökt och analyserat säljarnas och 

säljledarnas syn på motiverande ledarskap och jämfört det med den teoretiska referensramen 

har man försökt svara på studiens problemformulering och syfte.  

 

På Elgiganten råder det en samsyn mellan hur säljledarna anser att de arbetar och hur säljarna 

önskar bli ledda i arbetet. Säljledarna anser sig arbeta på ett sätt som är likt (Sveningsson & 

Alvesson 2010) beskrivningar av hur en ledare i jämförelse med en chef arbetar.  

 

En motstridighet som framgår ur resultaten i enkätundersökning är att säljledarnas syn på det 

ledarskap de bedriver inte helt stämmer överrens med säljarnas bild av säljledarnas arbetssätt. 

En tydlig majoritet av säljarna valde tre arbetssätt som karaktäriserar ett transaktionellt 

ledarskap (Burns, 1979) när de nämnde tre saker som bäst passade in på deras säljledare. 

Dessa var: 

 

 Säljledarna arbetar administrativt 

 Säljledarna delegerar arbetsuppgifter  

 Säljledarna säger vad som skall göras 

Sett till svaren på frågan kring hur pass väl säljarna trivs med sina arbetsuppgifter (diagram 2, 

s 22) har säljarna arbetsuppgifter som till viss del inte är anpassade efter vad man motiveras 

och vill göra i avdelningen. 
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Fördelen med att vara mer delaktig i säljarnas arbete på avdelningen kan vara att man får 

större förståelse för säljarna och deras önskemål, vilket Yukl (2006) beskriver som 

beteendevetenskaplig förståelse. Om det finns möjligheter till att individualisera 

arbetsuppgifterna mer efter säljarnas önskemål, är det något som Elgiganten och säljledarna 

kan fokusera mer på, då det kan leda till högre arbetsmotivation hos säljarna. Säljarna önskar 

sig utifrån detta ett mer transformativt ledarskap då det transaktionella ledarskapet inte alls 

lägger samma vikt vid den enskilde individen utan utgår ifrån att de anställda har rätt 

kompetens och kunskap för att sköta uppgifterna i utbyte mot lön.  

 

Faktorer som ökar säljarnas motivation vilken är studiens andra problemformulering, är 

följande faktorer. 

 

Belöning 

Bonus var den motivationsfaktor som flest säljare prioriterade högst vilket även bekräftades 

av säljledare 1. Säljledarna 2-4 ansåg dock att möjligheterna till avancemang inom 

organisationen borde vara den största motivationsfaktorn. Här finns ytterligare en skiljaktighet 

mellan säljledarnas och säljarnas tycken. Herzbergs tvåfaktorsteori (1959) ger stöd för båda 

dessa faktorer då bonus kopplat till en arbetsprestation hör till arbetsuppgiftens natur och 

faller då under motivationsfaktorer. Det samma gäller för avancemang då det också har en 

direkt koppling till säljarnas arbetsuppgifter. Shiplet & Kielys (1986) studier ger delvis också 

stöd för detta, den visade på att bonus för säljprestationer var motivationsfrämjande samt att 

möjligheterna till avancemang ansågs vara både en hygien och-motivationsfaktor. 

 

Avancemang 

Möjligheterna till avancemang var den faktor som prioriterades näst högst av säljarna medan 

tre av fyra säljledare ansåg att det enligt deras uppfattningar är det mest motiverande. Som 

ovan nämnt är avancemang enligt tvåfaktorsteorin och Shiplet & Kielys (1986) studie en 

motivationsfaktor. 17/22 säljare anser att det finns möjligheter till avancemang inom 

organisationen. Enligt säljledarna kan detta bero på möjligheten som finns för alla de 

anställda att gå den så kallade CAT (Consumer academy training) utbildningarna men även att 

man arbetar med tydlig ansvarsfördelning inom avdelningarna.   
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Gemenskap 

Gemenskap var den motivationsfaktor som fick tredje mest röster i enkätundersökningens 

fråga gällande motivationsfaktorer. Samtliga säljledarna ansåg att en stark gemenskap är en 

viktig faktor. Enligt två av säljledarna kan dock gemenskapen påverkas negativt av de 

finansiella belöningarna, då det är överhängande individuella prestationer som belönas. Detta 

gäller för både de finansiella och- icke finansiella belöningarna som till exempel att lyfta fram 

specifika prestationer framför hela gruppen.  

 

5.1 Rekommendation för fortsatta studier 
 

Med denna studie önskas ge fördjupade kunskaper om arbetsmotivation inom liknande 

områden. Ämnet arbetsmotivation är brett och det finns därför möjligheter till vidare studier 

om arbetsmotivation inom flera andra säljyrken, framförallt inom detaljhandeln. Ett sätt skulle 

vara att undersöka individuella belöningar kontra endast gruppbelöningars påverkan på hela 

säljgruppens resultat. Syftet skulle vara att se ifall det finns ett samband mellan de faktorerna. 
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6. Bilagor 

Bilaga 1 

Bakgrund: 

- Namn 

- Ålder 

- Kön 

- Arbetstitel 

- År i tjänst 

- Utbildning (formell & icke formell) 

- Arbetsuppgifter 

Ledarskap: 

- Definiera ordet ledarskap? 

- Vad känner kännetecknar ett gott respektive sämre ledarskap? 

- Hur upplever du ditt eget ledarskap? 

- Hur agerar du i din roll som säljledare när en säljare presterar dåligt? 

- Hur agerar du i din roll som säljledare när en säljare presterar bra? 

- Arbetar du med att utveckla ditt ledarskap, om ja, hur?  

Chefskap vs Ledarskap: 

- Finns det någon skillnad mellan att vara chef och ledare, om ja, hur skiljer de sig åt? 

- Hur ser du på dig själv, ledare eller chef, beskriv? 

- Hur tror du säljarna vill bli ledda?  

- Hur tror du säljarna uppfattar dig i din roll? 

Motivation 

- Vad tror du motiverar dina säljare?  

- Hur tror du säljarna uppfattar gemenskapen på arbetsplatsen?  

- Arbetar du aktivt för att skapa gemenskap mellan säljarna på avdelningen? Om ja, hur  

- Ges säljarna frihet i arbetet, om ja, hur?  

- Vilka ansvarsområden ges till säljarna? 

- Hur gör du för att visa din uppskattning, ge exempel?  

- Delar de värderingar?  

- Vision?  
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Bilaga 2 

 

Enkätfrågor med tillhörande svar:  

Vänligen besvara följande frågor och kryssa för det alternativ som stämmer bäst in på dig!  

Alla medverkande är anonyma!  

1. Hur länge har du jobbat på Elgiganten? 

- Mindre än 1 år  

- 1-2 år  

- 2-3 år  

- Längre än 3 år 

Svar: 

2. Hur trivs du med ditt arbete? 

- Dåligt 

- Helt okej 

- Bra 

- Mycket bra 

Svar: 

3. Hur trivs du med dina arbetsuppgifter? 

- Dåligt 

- Helt okej 

- Bra 

- Mycket bra 

Svar: 

 

4. Hur trygg känns din anställning? Det vill säga hur stora känns riskerna att du 

tvingas bort från din tjänst om du inte presterar?  

- Mycket säker 

- Osäker 

- Säker 

- Helt säker 

Svar: 

 

5. Hur känns gemenskapen på din avdelning?  

- Ingen gemenskap alls 

- Liten gemenskap 

- Bra gemenskap 

- Mycket bra gemenskap 

 

Svar: 
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6. Hur trivs du med dina arbetskamrater?  

- Dåligt 

- Helt okej 

- Bra 

- Mycket bra 

Svar: 

7. Känner du dig uppskattad av din säljledare?  

- Inte alls 

- Ibland 

- Oftast 

- Alltid 

- Svar: 

8. Ökar belöningar (förutom lön) din motivation att prestera bra i arbetet? 

9. Inte alls 

10. Lite grann 

11. Ganska mycket 

12. Mycket 

Svar: 

8. Rangordna tre sätt du önskar bli belönad för ditt arbete (utöver lön) 

     Svar: 

9. Är Elgiganten en utvecklande arbetsplats? 

13. Inte alls 

14. Lite utvecklande 

15. Lagom utvecklande 

16. Mycket utvecklande 

Svar: 

10. Hur stora känns dina chanser att kunna avancera inom Elgiganten?  

17. Ingen chans 

18. små  

19. Det finns chans  

20. Mycket stora  

Svar: 

11.  Vilka tre faktorer motiveras du mest av i arbetet?  

- Möjligheter att avancera inom Elgiganten 

- Utmaningar i arbetet 

- Lyckas med ett bra sälj  

- Bonus  

- Ren och snygg arbetsplats 

- Stark gemenskap med arbetskollegor  

Svar: 
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13. Nämn tre saker som passar in bäst på din säljledare  

- Visar hur du ska göra 

- Säger vad du ska göra 

- Delaktig på golvet 

- Jobbar administrativt 

- Delegerar arbetet 

- Svar:  

 

 

14. Hur önskar du att din säljledare skall arbeta 

 

- Visar hur du ska göra 

- Säger vad du ska göra 

- Delaktig på golvet 

- Jobbar administrativt 

- Delegerar arbetet 

- Svar:  
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