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Sammanfattning 

Titel: Inre och yttre motivation – En studie om vilka faktorer som motiverar unga 

medarbetare mest i fyra detaljhandelsföretag  

Nivå: C- uppsats i ämnet företagsekonomi 

Författare: Joel Lawrence Tribble & Abdi Fatah Jimaale 

Handledare: Lars Ekstrand 

Datum: 2013 – Juni 

Syfte: Syftet med undersökningen är att, med hänsyn till incitamenten som tillämpas i 

detaljhandelsföretag, studera huruvida det är inre eller yttre motivationsfaktorer som har störst 

positiv påverkan på unga medarbetares motivation. Våra forskningsfrågor är: 

Är det inre eller yttre motivationsfaktorer som har störst positiv påverkan på unga 

medarbetares motivation? 

Vilka incitament tillämpar företag för att motivera sina medarbetare att utföra önskade 

prestationer? 

Metod: Vi har gjort fallstudier på fyra branschledande detaljhandelsföretag, där vi utförde 

fyra kvalitativa intervjuer med företagens respektive chefer. Vi delade även ut 60 enkäter till 

de valda företagens respondenter där vi riktade oss till unga medarbetare i åldrarna 15-30 år. 

Även sekundärdata som litteratur inom området och tidigare forskning har studerats. 

Informationen som genererats behandlades och analyserades vilket sedan ledde till vår 

slutsats. 

Resultat & Slutsats: Vi har kommit fram till att arbetstrygghet och goda arbetskamrater är de 

två mest motiverande faktorerna bland studiens unga medarbetare, och dessa är inre 

motivationsfaktorer.  

Förslag till fortsatt forskning:  

 Vilka skillnader av motivationspreferenser finns det mellan olika generationsgrupper? 

 Vilket styrsystem motiverar medarbetare mest? 

 Utformar företag sina incitamentsystem på ett effektivt sätt?  

Uppsatsens bidrag: Det bidrag som uppsatsen gett är en ökad förståelse om vad som 

motiverar unga medarbetare mer och mindre inom detaljhandeln, och vilka incitament de 

valda företagen använder för att motivera sina medarbetare att utföra önskade prestationer. 

Nyckelord: Detaljhandel, företag, motivation, incitament, unga medarbetare, inre motivation, 

yttre motivation, belöning, belöningssystem.  
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Abstract 

Title: Intrinsic and extrinsic motivation - a study of what motivates young employees the 

most within four retail businesses. 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration  

Authors: Joel Lawrence Tribble & Abdi Fatah Jimaale  

Supervisor: Lars Ekstrand  

Date: 2013 - June 

Aim: The purpose of the study is that, given the incentives applied in the retail businesses, 

consider whether it is intrinsic or extrinsic motivators that have the greatest positive impact on 

young employees' motivation. Our research questions are:  

Is it intrinsic or extrinsic motivators that have the greatest positive impact on young 

employees' motivation?  

What incentives do companies apply to motivate their employees to perform the desired 

performance?  

Method: We have done case studies on four industry-leading retail companies, where we 

conducted four interviews with their respective managers. We also distributed 60 surveys to 

the selected companies employees where we aimed ourselves to young employees aged 15-30 

years. Secondary data in forms of literature and prior research have been studied. The 

information generated were then processed and analyzed, which then led to our conclusion. 

Result & Conclusions: We have found that job security and good coworkers are the two 

most motivating factors among the study's young employees, and these are intrinsic 

motivators.  

Suggestions for future research:   

• What are the differences of motivation preferences between different generational 

groups? 

• Which control system motivates employees the most? 

• Do companies design their incentive systems in an efficient way? 

Contribution of the thesis: The contribution that the thesis has given is an increased 

understanding of what motivates young employees more and less within the detail industry, 

and what incentives the studied companies use to motivate their employees to perform the 

desired performance. 

Keywords: Retail, business, motivation, incentives, young employees, intrinsic motivation, 

extrinsic motivation, reward, reward systems.   
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1. Inledning 

 

I detta kapitel introduceras studiens bakgrund samt motivet till varför vi valt att fördjupa oss 

inom området motivation och incitamentsystem. Vi redogör även för studiens 

problemdiskussion, och klargör vilka paradigm som råder inom området motivation. Vidare 

behandlar vi studiens syfte och frågeställningar. Slutligen presenterar vi undersökningens 

avgränsningar. 

      

 

1.1 Bakgrund 

Individen är organisationens viktigaste resurs. 

(Jacobsen & Thorsvik 2010) 

Stora förändringar påstås ha skett i organisationer under det senaste decenniet. Allt fler 

företag börjar komma till insikt om att ta hänsyn till medarbetares individuella behov och 

krav, eftersom dessa utgör viktiga faktorer för att medarbetare ska trivas och vara motiverade 

på arbetsplatsen (Jacobsen & Thorsvik 2010). Studier av medarbetares motivation inom 

detaljhandeln är dock mer begränsad (Bent & Freathy 1997), men detta innebär inte att 

motivation är mindre viktig inom denna bransch.  

Detaljhandeln är en växande bransch, och anses vara central i det svenska näringslivet 

(Widerstedt et al. 2006). Det viktigaste inom detaljhandeln är interaktionen mellan kund och 

medarbetare, där företag använder sig av sina mänskliga resurser. Mötet mellan kund och 

medarbetare kan bli framgångsrikt (Tengblad et al. 2012) om företagen har förberett en 

kontinuerlig personalutveckling genom att tillämpa en karriärsplanering och 

kompetensutveckling (Jacobsen & Thorsvik 2010). 

Jacobsen & Thorsvik (2010) talar för att ju mer produktionen och försäljningen är beroende 

av medarbetarnas kompetens, desto mer måste företag motivera sina medarbetare till att 

utvecklas för att förverkliga företagets mål. Detta kan tyda på att medarbetarna inom 

detaljhandeln har stor påverkan på företagets lönsamhet, med tanke på deras interaktion med 

kunder.  
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Eftersom man kan anta att motivationen bland detaljhandelns medarbetare är viktig, väcks 

därmed frågan om hur man motiverar dem. Begreppet motivation och medarbetares 

motivation, är svårdefinierat, enligt Jacobsen & Thorsvik (2010). De uttrycker att motivation 

är en inre process som framkallar en drivkraft hos individen att agera mot ett önskat mål. 

För att förenkla begreppet motivation och se var drivkraften kommer från brukar man dela in 

motivation i inre och yttre motivation. Inre motivation innefattar mental tillfredställelse, som 

personliga mål och utveckling, medan yttre motivation inrymmer faktorer som belöning och 

bestraffning (Ryan & Deci 2000). I studien visar de att inre motivation återspeglar den 

naturliga mänskliga tendensen, att lära och uppfylla sina behov. De yttre faktorerna tenderar 

däremot att variera avsevärt mellan individer. Detta uttalande bekräftas även av Inceoglu, 

Segers & Bartram (2012), att yttre motivationsfaktorer som belöning kan uppfattas som 

motivationsfrämjande i olika mån och främst märks det i olika generationsskillnader, eftersom 

olika generationer har olika behov. 

Belöningar och bestraffningar är centrala delar i incitamentsystem för att de ska fungera som 

motivationsinstrument. Det är således av stor vikt för företag att använda detta verktyg på rätt 

sätt, för att lönsamhet och mål ska uppfyllas. Incitamentsystem bör vara utformat i den grad 

att det tar hänsyn till medarbetares behov och samtidigt styr deras beteende på ett sätt som 

företaget är tillfreds med (Jacobsen & Thorsvik 2010). 

1.2 Problemdiskussion   

Utmaningen om vad som motiverar medarbetare har lett till att mycket forskning har gjorts på 

området (Bent & Freathy 1997). Sullivan & Jerry (1989) framhåller att medarbetare motiveras 

av olika intressen, och att dessa påverkas bland annat av individens ålder, egenskaper och 

personlighet. Detta styrker Jacobsen & Thorsviks (2010) påstående, om att mål och 

incitament måste formas utifrån individers olika behov och intressen, således för att skapa 

målkongruens. 

Maslow hävdar att människor har liknande behov och drivs utifrån dessa på olika nivåer 

(Bolman & Deal 2012). Vroom påpekar att behov inte är det enda som påverkar en individs 

motivation. Han lyfter fram att det också är faktorer som mål och förväntningar, men även 

belöningens värde för medarbetare, som leder till ökad motivation (Jacobsen & Thorsvik 

2010). Om således belöningen saknar värde för medarbetaren riskerar företaget att 

prestationen försämras. Med belöning och bestraffning stärker företag definitionen av ”önskat 

resultat” och motiverar medarbetare att uppnå, eller överträffa målen (Merchant & Van der 

http://oru.summon.serialssolutions.com/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Ilke+Inceoglu%22
http://oru.summon.serialssolutions.com/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Dave+Bartram%22
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Stede 2012). Detta kan även ses som en företagsstrategi där man lockar till sig nya men 

samtidigt behåller förutvarande medarbetare. 

Herzberg framhåller att motivationsbrist och vantrivsel kan uppstå på arbetsplatsen. När detta 

inträffar kan företag ta hänsyn till olika faktorer som påverkar medarbetarnas prestation. 

Herzberg framhäver, med hjälp av tvåfaktorsteorin, att företag måste skapa trivsel i 

arbetsmiljön, annars kan medarbetarnas motivation påverkas negativt. Han redogör även för 

att företag behöver förebygga vantrivsel för att undvika att medarbetarna upplever missnöje 

(Jacobsen & Thorsvik 2010). Detta uppmärksammas av Tengblad et al. (2012), som 

poängterar att medarbetare inom detaljhandeln värderar trivsel och lojalitet på arbetsplatsen 

högt. 

Företag kan lida av en brist av denna typ av kunskap vilket kan leda till att företag motiverar 

sina medarbetare på samma sätt. Svensson (2001) påpekar dock att det kan uppstå en risk för 

konflikter mellan medarbetare och företagsledning om de bortser från medarbetarnas 

individuella behov. Detta kan medföra att målinkongruens uppstår genom att medarbetarnas 

och företagens mål inte blir sammankopplade. Flera studier hävdar att medarbetare inte 

motiveras på samma sätt, vilket framför allt syns mellan olika generationer. 

Inceoglu, Segers & Bartram (2012) betonar att incitament som eget ansvar och personliga 

principer motiverar äldre generationer mer, medan karriärsutveckling och materiella 

belöningar värderas högre bland yngre generationer. En liknande studie stödjer att 

generationsskillnader existerar. Vid en närmare granskning visade det sig att medarbetare i 

yngre åldersgrupper värderade finansiella belöningar mindre, medan de äldre åldersgrupperna 

värderade dem högre (Bonsdorff 2011). Dessa olika generationsvärderingar kan tyda på att 

vissa incitamentsystem inte fungerar optimalt, eftersom Ryan & Deci (2000) framhåller att 

medarbetares yttre motivation varierar oftare än deras inre motivation. 

Med tanke på detta resonemang, kan suboptimeringar uppstå i incitamentsystemet och 

innebära stora utmaningar för ledningen att identifiera de behov och faktorer som är 

motivationsfrämjande för unga medarbetare. Detta kan vara vitalt för företag, eftersom 

medarbetare, i åldrarna 15-30, utgör 53 % av arbetskraften inom den privata detaljhandeln 

(Björnstam 2009).  
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1.3 Syfte 

Syftet med undersökningen är att, med hänsyn till incitamenten som tillämpas i 

detaljhandelsföretag, studera huruvida det är inre eller yttre motivationsfaktorer som har störst 

positiv påverkan på unga medarbetares motivation.  

1.4 Frågeställning 

 Är det inre eller yttre motivationsfaktorer som har störst positiv påverkan på unga 

medarbetares motivation? 

 Vilka incitament tillämpar företag för att motivera sina medarbetare att utföra önskade 

prestationer? 

1.5 Avgränsning 

Mycket forskning har även bedrivits kring medarbetarnas motivation, men färre studier har 

gjorts inom detaljhandelns företag (Bent & Freathy 1997). Detaljhandeln kännetecknas 

framförallt av kundfokus, där uppmärksamheten läggs på medarbetarnas förmåga att skapa 

värde för kunden (Lindvall 2001). Det är således av stor vikt för företag att förstå hur och vad 

som motiverar medarbetare, så att interaktionen mellan dem och kunderna blir som önskat. 

Därför har vi valt att avgränsa denna studie till att endast omfatta företag inom detaljhandeln.  

Utöver detta har vi valt att avgränsa oss ytterligare till att enbart fokusera på yngre 

medarbetare, eftersom den yngre generationen är viktig för framtidens arbetskraft (Parment 

2008). Åldersintervallet ser olika ut mellan studier. Enligt Bonsdorff (2011) är unga 

medarbetare individer mellan åldrarna 20-29, men Björnstam (2009) ser unga som individer 

mellan åldrarna 15-30. Studien av Parment (2008) utgår från att unga medarbetare är födda 

1980 och framåt. Således kommer studien definiera unga medarbetare som individer i 

åldrarna 15-30. Vi kommer även vända oss till företag inom Gävle kommun, eftersom många 

intressanta och ledande företag i branschen redan existerar här.   
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1.6 Disposition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Disposition 

Källa: Egenkonstruerad figur
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Inledning 

Studiens första kapitel introducerar undersökningens 

bakgrund, problemdiskussion, frågeställning, syfte och 

avgränsning. 

 

 
Teoretisk referensram 

Det andra kapitlet presenterar studiens valda teorier som 

ansetts relevanta för undersökningens syfte och 

frågeställning. 

 

 
Vetenskaplig metod 

I detta kapitel redogör vi för studiens val av metod och 

tillvägagångssätt. 

 

 Empiri 

I empirikapitlet presenterar vi erhållen data från 

undersökningens företag och respondenter. 

 

 Analys 

I kapitlet analyseras empirin med utgångspunkt i 

studiens teoretiska referensram. 

 

 Slutsats 

Studiens sista kapitel presenterar undersökningens 

slutsatser. 
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2. Teoretisk referensram 

 

I kapitlet redogörs för de teoretiska utgångspunkterna i vår studie. Vår teoretiska 

referensram bygger på tidigare utförda studier inom motivation och incitamentsystem.  

 

 

Den teoretiska referensramen har valts för att få en ökad kunskap om medarbetares motivation 

och hur incitament påverkar den. De valda teorierna kompletterar varandra för att få en mer 

omfattande bild över människans motivation, detta för att i slutet av kapitlet, specificeras på 

unga medarbetare.  

2.1 Motivationsteorier 

Begreppet motivation har olika betydelser i de olika psykologiska skolorna. Somliga menar 

att motivation står för de specifika krafter som förkommer i olika typsituationer, exempelvis 

arbetsmotivation, karriärmotivation, maktmotivation osv. Det är även förekommande att 

begreppet motivation används som en populär samlingsbeteckning för de olika medel och 

belöningar som företag använder sig av för att påverka individer (Bakka et al. 2001). Nedan 

redogörs för ett fåtal forskares definitioner av begreppet motivation. 

”To be motivated means to be moved to do something” (Ryan & Deci 2000, s. 54) 

“Work motivation is a set of energetic forces that originates both within as well as beyond an 

individual’s being, to initiate work-related behavior, and to determine its form, direction, 

intensity, and duration” (Meyer et al. 2004, s. 192) 

“Motivation is a hypothetical construct which refers to a set of multiple internal processes 

whit multiple consequential behaviors” (Furnham 2005, s. 277) 

“Motivation brukar uppfattas som en inre psykologisk process i individen som skapar en 

drivkraft som får honom att handla, som ger handlingen en inriktning och upprätthåller och 

förstärker handlingen” (Jacobsen & Thorsvik 2010, s. 256) 

Många forskare har en gemensam uppfattning om begreppet motivation hos individen, och de 

anser att motivation är ett målinriktat beteende och en naturlig process hos individen som 
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skapar en drivkraft för att utföra en viss handling. Enligt Abrahamsson & Andersen (2007), 

uppstår inte drivkraften på grund av att individer vill erhålla moroten eller undvika piskan. 

Drivkraften uppstår när individen själv känner en vilja att utföra handlingen. 

2.1.1 Abrahams Maslows behovstrappa relaterad till arbetslivet 

Abraham Maslow är en välkänd psykolog som bidragit med forskning till både 

socialpsykologin och organisationslitteraturen med framförallt sin berömda behovstrappa. 

Denna modell är en av de mest inflytelserika teorierna om hur människans motivation 

fungerar och tillhör en av de mest refererade och genomdiskuterade inom ämnet. Maslow 

utgår från att alla människor har fem grundbehov, se Figur 2. 

 

 

Figur 2. Maslows behovstrappa 

Källa: Egenkonstruerad figur, baserad på Jacobsen & Thorsvik (2010) 

 

Behoven fungerar som en hierarkisk trappa där de fysiologiska behoven utgör det första 

trappsteget, och slutar med behovet av självförverkligande. Dessa behov tillfredställs på olika 

sätt och driver individer mot mål (Jacobsen & Thorsvik 2010). 

De fysiologiska behoven, förklarar Maslow, är hunger, törst, söm etc. Detta trappsteg 

representerar välbefinnande och överlevnad, och utifrån arbetslivet kan lön eller ersättning ses 
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som de instrument som tillfredsställer detta behov. Vidare finner man trygghetsbehov där 

känslomässig trygghet och säkerhet från faror placeras. Detta kan utläsas som arbetstrygghet, 

exempelvis fysisk och psykisk trygghet på sin arbetsplats. Det sociala behovet utgör relationer 

till andra människor i arbetslivet. Det näst högsta steget är behovet av uppskattning och är, 

precis som det låter, att individen känner sig uppskattad eller uppnår en status i sin 

omgivning. På en arbetsplats kan detta behov vara i form av status och uppskattning från 

kolleger. Behov av självförverkligande utgör det högsta trappsteget enligt Maslow, och 

omfattar individens behov av att utvecklas och förverkliga sina drömmar. Han förklarar att 

högre behov, som självförverkligande, inte kan uppnås om individen inte tillfredsställt de 

tidigare trappstegen. Maslow påstår inte att behoven på något vis blir uteslutna, endast mindre 

prioriterade (Jacobsen & Thorsvik 2010). Springer (2011) understryker att individer som har 

sina grundläggande behov tillfredställda, tenderar att prestera bättre på arbetsplatsen. 

2.1.1.1 Kritik mot behovstrappan 

Maslow utvecklade själv inte teorin riktad mot arbetslivet, utan mot bakgrund från sin 

erfarenhet som klinisk psykolog (Abrahamsson & Andersen 2007). Forskare har försökt att på 

empirisk väg relatera Maslows teori till arbetslivet, men resultaten har inte varit entydiga. 

Hans teori har inte fått särskilt starkt vetenskapligt stöd, eftersom teorierna av denna typ är 

svåra att pröva. Det finns endast ett fåtal studier som ger stöd för hans tankar (Abrahamsson 

& Andersen 2007). En del forskningsresultat ger stöd för att teorin skulle vara överförbar 

mellan kulturer (Bolman & Deal 2012), men att det rör sig mer om två eller tre 

behovskategorier snarare än alla fem (Abrahamsson & Andersen 2007). 

Det mest problematiska med Maslows teori, uttrycker Bolman & Deal (2012), är den 

hierarkiska uppbygganden av behovstrappan. Samt att det fortfarande bara finns små belägg 

för att människor faktiskt har de behov Maslow redogjort för. Detta gäller även bevis för att 

tillfredställande av ett behov ska leda till aktivering av ett annat (Bolman & Deal 2012).  

2.1.2 Förväntansteori 

Förväntansteorin ger en omfattande bild av vad motivation är, och vilka element som 

motiverar en individ. Teorin visar även samspelet mellan individ, situation och omgivning. 

Vroom (1964, se Abrahamsson & Andersen 2007), grundare till förväntansteorin, menar att 

styrkan i en viss handlingstendens beror på styrkan i förväntningen, och hur attraktiva utfallen 

är för individen. Vroom introducerar i teorin tre variabler, valens, förväntning och 

instrumentalitet. Dessa symboliserar betydelsen för hur motiverad en individ är, och hur 
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denne fattar sina beslut som vidare leder till ett visst beteende framför ett annat. Med hjälp av 

Figur 3. Förväntansteorins centrala elementkan man tydligare se att motivation är en funktion av 

förväntan, instrumentalitet och valens (Abrahamsson & Andersen 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Förväntansteorins centrala element 

Källa: Egenkonstruerad figur, baserad på Jacobsen & Thorsvik (2010) 

 

Abrahamsson & Andersen (2007) menar att förväntansteorin grundar sig på individers 

förväntningar. Individer måste tro på det önskade resultat och att resultatet är möjligt att nå. 

Uppfattas målen som omöjliga, kommer individerna bli omotiverade att utföra uppgifter 

effektivt. Om företag vill att medarbetare ska uppnå ett resultat, behöver belöningen således 

vara av värde, vilket innebär att belöningen har valens. Om belöningen inte har något värde 

för individen, är sannolikheten att medarbetarnas motivation inte stimuleras (Abrahamsson & 

Andersen 2007). För att främja framtida motivation, behöver medarbetare förstå vilket 

beteende och resultat företaget önskar från dem och att det verkligen leder till belöning. 

Företag behöver således klargöra detta. Detta kallar Vroom, instrumentalitet (Abrahamsson & 

Andersen 2007). 

Förväntansteorin kan uttryckas i en sats som bygger på att valens, förväntning och 

instrumentalitet står i förhållande till varandra, se Figur 4. Detta innebär att, även om en 

medarbetare är säker på att han eller hon kan uppnå ett mål, men ingen valens finns (0), 
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kommer ingen motivation att förekomma (vara = 0). Sambandet mellan faktorerna är således 

viktiga, och företag bör lägga stor vikt på att de är sammankopplade (Jacobsen & Thorsvik 

2010). 

 

 

 

 

Figur 4. Förväntansteorins motivationsformel 

Källa: Egenkonstruerad figur, baserad på Jacobsen & Thorsvik (2010) 

 

2.1.3 Frederick Herzbergs tvåfaktorsteori relaterad till arbetslivet 

Fredrick Herzberg studerade bland annat frågan om tillfredsställelse i arbetslivet, vilket ledde 

till att han utformade sin tvåfaktorsteori. Herzberg redogör i sin teori för att det finns 

hygienfaktorer och motivationsfaktorer som påverkar medarbetares prestation, se  

 

Figur 5. Herzbergs motivations- och hygienfaktorer. Han påstår att det behöver göras en 

tydlig åtskillnad mellan dessa. De förhåller sig till arbetssituation och arbetsinnehåll, men är 

inte nödvändigtvis varandras motsatser (Abrahamsson & Andersen 2007). 

2.1.3.1 Hygienfaktorer 

 

”Goda arbetsförhållanden skapar inte trivsel medan dåliga arbetsförhållanden skapar 

vantrivsel.” (Jacobsen & Thorsvik 2010, s. 267) 

Hygienfaktorer består av förhållanden som orsakar missnöje. Detta utgörs ofta av företagets 

arbetsmiljö, inte arbetsinnehållet. Förhållanden som leder till missnöje kan exempelvis vara 

företagspolitiken, lönen eller relationerna till andra medarbetare. Förebyggande av vantrivsel 

innebär inte att medarbetare blir mer motiverade, de upplever endast inte missnöje (Bakka et 

al. 2001). 

  

 

Motivationskraft = (Förväntan * Instrumentalitet) * Valens 



TEORETISK REFERENSRAM 

19  

 

2.1.3.2 Motivationsfaktorer 

 

”Intressanta och utmanande arbetsuppgifter gör att de anställda blir nöjda, medan det 

motsatta leder till att de inte är nöjda – men inte att de känner vantrivsel”  

(Jacobsen & Thorsvik 2010, s. 267) 

Motivationsfaktorer innefattar däremot krafter som skapar trivsel, men som inte 

nödvändigtvis skapar vantrivsel. Dessa förhållanden motiverar medarbetare, och kan leda till 

arbetstillfredsställelse (Bakka et al. 2001). Medarbetare upplever arbetstillfredsställelse 

genom att uppfylla sina behov, och oftast är det ett önskat tillstånd som motiverar 

medarbetare till handlingar. Således är de kallade motivationsfaktorer, eftersom de leder till 

motivation men inte till missnöje (Abrahamsson & Andersen 2007). Faktorerna är anslutna till 

arbetsinnehållet; exempelvis, erkännande för väl utfört arbete, ansvar över eget arbete och 

intressanta eller varierande arbetsuppgifter (Bakka et al. 2001).   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Herzbergs motivations- och hygienfaktorer 

Källa: Egenkonstruerad figur, baserad på Jacobsen & Thorsvik (2010) 
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2.1.3.3 Kritik mot tvåfaktorsteorin 

Herzbergs teori och forskningsmetod har vid fler tillfällen, kritiskt diskuterats i 

organisationslitteraturen. Det påstås att individer lätt skyller negativa händelser eller resultat 

på andra omständigheter eller människor i omgivningen. Lika lätt tar individer på sig äran till 

positiva händelser eller resultat, genom att hänvisa till sin egen insats. Enligt kritiken som 

diskuteras, sägs det att motivationsfaktorer har en så kallad ”egoprägel”, medan 

hygienfaktorer präglas av ”andras fel” (Abrahamsson & Andersen 2007). Det kan således 

hända att Herzbergs kartläggning av motivationsfaktorer och hygienfaktorer speglar en 

tendens att tillfredställelse och missnöje inte står emot varandra som teorin hävdar. I 

undersökningar har det visat sig att somliga ser hygienfaktorer som motivationsfaktorer 

medan andra ser det tvärtom (Bakka et al. 2001). Detta styrks även ur en studie av Khan & 

Saeed (2011) som påstår att hygienfaktorer som lön, personalpolitik och arbetstrygghet har 

betraktats som motivationsfaktorer. 

2.1.4 Inre och yttre motivation 

Inre motivation definieras genom att en aktivitet utförs för dess inneboende tillfredsställelse, 

inte för dess följder. En inre motiverad individ utför en aktivitet för att den är rolig eller 

utmanande, vilket innebär att individen är oberoende av externa faktorer, som påtryckning 

eller belöning. Inre motivation påverkas även av nyfikenhet och lekfullhet, samt vilka 

grundläggande värderingar och normer individen har (Ryan & Deci 2000). 

Ryan & Deci (2000) menar att denna naturliga motiverande benägenhet är en kritisk faktor 

vid kognitiv, social och fysisk utveckling. Det är genom att agera med sina personliga 

intressen som individers kunskap och färdigheter växer. 

Yttre motivation är en konstruktion som avses, när en aktivitet utförs för att erhålla en 

belöning eller undvika en bestraffning. Detta är således den inre motivationens motsats, 

eftersom en aktivitet som utförs av inre motivation, grundar sig i själva njutningen av 

aktiviteten, medan den yttre grundar sig på en framtida effekt (Ryan & Deci 2000). 
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Figur 6. Exempel på inre och yttre motivationsfaktorer 

Källa: Egenkonstruerad figur, baserad på Ryan & Deci (2000) 

 

2.2 Incitamentsystem  

2.2.1 Incitamentsystemens funktion 

Incitamentsystem är ett motivationsinstrument, och har som funktion att motivera 

medarbetare till att uppfylla företagets mål (Jacobsen & Thorsvik 2010). Incitamenten ska 

delvis ha en informativ funktion för att leda medarbetare mot områden av vikt för företaget 

som exempelvis kundservice, effektivitet och tillväxt (Merchant & Van der Stede 2007).  

För att få medarbetarna kompatibla med företagets mål behöver incitamenten även utgöra en 

drivkraft för att motivera dem att prestera och utföra sina tilldelade roller utöver sin normala 

nivå. Ett välutformat incitamentsystem kan också leda till att attrahera eftertraktade 

medarbetare, samt mana dem att stanna. Merchant & Van der Stede (2007) förklarar att 

systemet även bör fungera som en avspegling av företagets prestation och resultat. Om 

företagets prestation sjunker, bör det således resultera i att medarbetarna inte blir belönade.  

Eftersom incitament kan ses som ett bytesförhållande mellan medarbetarna och företaget, 

innebär det i stora drag, att medarbetarna belönas för gynnsamma aktiviteter och bestraffas för 

icke-gynnsamma aktiviteter. Merchant & Van der Stede (2007) hävdar att de gynnsamma 

aktiviteterna belönas oftast i form av reella belöningar, som pengar, och symboliska 

belöningar som, befordran. Icke-gynnsamma aktiviteter bestraffas oftast med en utebliven 

belöning eller kritik från chef. Reella- och symboliska belöningar redogörs för senare i 

kapitlet.  
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2.2.2 Utformning av incitamentsystem 

Eftersom vi tidigare redogjort för incitamentens funktion, inser man att ett incitamentsystem 

är ett komplext instrument, på grund av att det är kopplat till individers motivation. Studier 

inom motivation redogör för riktlinjer företag ska ta hänsyn till vid utformningen av ett 

incitamentsystem.  

Merchant & Van der Stede (2007) menar att incitamentsystemet ser annorlunda ut, beroende 

på hur medarbetare blir motiverade mellan olika kulturer, och alla individer motiveras inte på 

samma sätt. Jacobsen & Thorsvik (2010) påpekar, att företag bör utforma incitamentsystem 

utifrån en egen struktur. En struktur som verkligen belönar medarbetarna för deras aktiviteter 

och att aktiviteterna är nyttiga för företaget. De har skapat en modell som är lämplig att 

använda som grund för att bygga ett företags specifika incitamentsystem, se Figur 7. 

       

 

 

 

 

Figur 7. Incitamentsystem 

Källa: Egenkonstruerad figur, baserad på Jacobsen & Thorsvik (2010) 

 

2.2.3 Vem belönas 

Jacobsen & Thorsvik (2010) menar att företag bör uppmärksamma vilka mottagare som ska 

erhålla de olika typerna av belöningar; närmare bestämt, kan belöningen vara riktad till en 

enstaka individ, större grupp, eller företaget som enhet. 

Individuella belöningar riktar sig mot enstaka medarbetare. Det finns således bara en 

mottagare för den utsatta belöningen. Detta kan vara motiverande till den grad att 

medarbetaren blir uppmärksammad som individ, men konkurrens kan uppstå mellan olika 

medarbetare. Konkurrensen behöver dock inte vara negativ, eftersom den kan sporra andra 

individer att erhålla belöningen, vilket kan medföra att de presterar bättre (Jacobsen & 

Thorsvik 2010). 
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Gruppbelöningar riktar sig mot en större skara individer och belönar medarbetare efter hur 

gruppen presterat i helhet (Jacobsen & Thorsvik 2010). Denna belöningsform uppmuntrar 

samarbetsvilja men förlorar samtidigt fokus på individnivån. Det har även visat sig att 

gruppbelöningar bidrar till högre kreativitet hos medarbetare som i sin tur kan leda till en mer 

utvecklad organisation (Pearsall & Matthew 2010).  

Belöningar som delas inom hela företaget, som exempelvis baseras på årets resultat eller 

prestation, kan vara i form av en större bonus eller aktieutdelning. Detta kallar Jacobsen & 

Thorsvik (2010) för systembelöning. Med denna belöningsform undviker företag 

konkurrensen både individuellt och gruppmässigt (Jacobsen & Thorsvik 2010). 

2.2.4 Belöningsform 

Vidare framhåller Jacobsen & Thorsvik (2010) att det finns två former av belöningar, reella 

och symboliska. 

Reella belöningar är incitament som har materiella fördelar, alltså nyttigheter som har ett 

penningvärde (Jacobsen & Thorsvik 2010), som exempelvis bonus, provision, resa och 

friskvårdskort. Emedan detta endast är en kort beskrivning av reella belöningar går Merchant 

& Van der Stede (2007) djupare in på begreppet genom att dela in reella belöningar i tre 

kategorier; löneökningar, kortsiktiga samt långsiktiga belöningar (Merchant & Van der Stede 

2007). 

Löneökningar innebär att medarbetaren får procentuella löneökningar under åren som bland 

annat baseras på individens kompetensutveckling, meriter, etc. Kortsiktiga belöningar kan 

bestå av bonus eller provision. Genom tillägg på lönen via en bonus eller provision kan 

samtliga medarbetare se en tydlig koppling till deras prestation, och detta kan sedan användas 

av företagen som en prestationsmätning som oftast sker under ett år eller mindre (Merchant & 

Van der Stede 2007). Långsiktiga belöningar är olika former av aktier eller andra vinster som 

företaget genererat över åren som medarbetarna kan ta del av (Merchant & Van der Stede 

2007).  

Beröm och karriärmöjligheter är några former som karaktäriserar de symboliska belöningarna. 

Dessa skiljer sig således från de reella, eftersom symboliska belöningar är informella och 

kostar sällan något rent ekonomiskt för företagen att använda (Merchant & Van der Stede 

2007). Symboliska belöningar har en koppling till Herzbergs tvåfaktorsteori, se Figur 5. 
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Belöningar av dessa slag leder till ökad motivation (Abrahamsson & Andersen 2007). Ur 

figuren kan man även utläsa symboliska belöningar som erkännande för väl utfört arbete. 

Erkännande och ansvar, uttrycker Lacey & Miriam (1994), är faktorer som påträffats i 

praktiken när medarbetare i arbetet upplever glädje att utvecklas och erhålla ny kunskap. 

Utifrån erfarenheten och resultatet de erhöll i studien, fann de, att symboliska belöningar är ett 

starkt motivationsinstrument. 

Symboliska belöningar av dessa slag kan leda till att medarbetare förstärker och förbättrar sitt 

självförtroende, och även blir mer motiverade vid utförande av arbetsuppgifter (Abrahamsson 

& Andersen 2007). Sådana belöningar är särskilt kraftfulla när de kommer direkt från chefen 

(Lacey & Miriam 1994). Takahashi (2006) utförde en studie över hur lön, löneförhöjningar 

och karriärmöjligheter påverkade medarbetares motivation. Studiens resultat visade, att de 

belöningar som var av symbolisk karaktär motiverade medarbetarna mest.  

2.2.5 Vad belönas 

Företag bör beakta vilka aktiviteter som belönas. Aktiviteterna innefattar medarbetarens 

beteende, och vilket resultat medarbetaren uppnått, eller en blandning av de två aktiviteterna 

(Jacobsen & Thorsvik 2010). Att belöna genom en blandning av aktiviteterna, kan användas 

för att få en mer heltäckande bild över alla medarbetares motivation, eftersom alla inte 

motiveras på samma sätt (Milgrom & Roberts 1992 se Jacobsen & Thorsvik 2010).  

Dessa aktiviteter bör vara tydligt kopplad till företagets mål för att optimera medarbetarnas 

prestationer till att gynna företaget (Merchant & Van der Stede 2007). Locke et al. (1981) 

menar att företag nödvändigtvis inte bör utforma mål som är för lätta att uppnå, eftersom 

högre prestation från medarbetare förekommer när det finns tydliga, utmanande och specifika 

mål. 

2.3 Motivation och incitament relaterade till unga medarbetare  

Att rekrytera och behålla unga medarbetare har visat sig vara svårt för många företag (Fallon 

2009). Arbetsmarknaden är ett av de områden som kommer påverkas mest av unga 

medarbetares intåg. Att attrahera den yngre generationen är nödvändigt för varje företag som 

vill vara en konkurrenskraftig aktör i framtiden (Parment 2008). 

Problemet att behålla unga medarbetare i företag, beror bland annat på en brist av kunskap om 

vad som motiverar dem, och vilka typer av belöningar som är motivationsfrämjande (Fallon 

2009).  Det har visat sig i ett antal studier att unga medarbetare, i generella drag, föredrar 
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symboliska belöningar som karriärutveckling (Inceoglu, Segers & Bartram 2012), erkännande 

från chef samt befordran (Wong et al. 2008). Det framgår även i Wong’s studie att unga 

medarbetare tenderar att prioritera en god relation till andra medarbetare. 

Unga medarbetare uppskattar bland annat trivsel, intressanta och meningsfulla 

arbetsuppgifter, samt möjlighet att förverkliga sina drömmar på arbetsplatsen. Det framgår 

även att deras krav på arbetsgivare är högre än tidigare generationers. Men å andra sidan är de 

mycket ambitiösa och kreativa, om de upplever att arbetsgivaren skapar meningsfulla 

arbetsuppgifter, som får dem att känna sig kompetenta och kunniga inom specifika områden; 

samt är villiga att ta ansvar för att utvecklas mer (Parment 2008).  

”Arbetar gör man huvudsakligen för att förverkliga sig själv” (Parment 2008, s. 82) 

Andra studier påpekar att företag bör upphöra att utbilda medarbetare att uppnå minimikrav. 

Företag bör istället utbilda sina unga medarbetare mot att nå sin fulla potential, eftersom de 

värderar personlig utveckling högt (Twenge et al. 2010). Samma studie framhåller även att 

intressanta och utmanade arbetsuppgifter är motiverande bland yngre medarbetare, samt 

belöningar som beröm, kan utgöra en stor drivkraft. Andra studier tyder på att symboliska 

belöningar inte enbart räcker för att vara motiverande, utan hänsyn behöver även tas till reella 

belöningar. Detta på grund av att finansiella belöningar ger en känsla av framgång (Bonsdorff 

2011). Mot detta argumenterar Fallon (2009), som hävdar att finansiella belöningar inte 

motiverar långsiktigt, utan att det istället är trivsel och arbetstillfredsställelse som motiverar 

och behåller de unga medarbetarna i företaget. 

För att motivera unga medarbetare har Fallon (2009) skapat en modell med olika riktlinjer och 

belöningar företag kan använda. 

1. Ge unga medarbetare den bekräftelse de strävar efter genom att låta dem ta ansvar 

över positiva resultat de varit delaktiga i. 

2. Ge regelbundet feedback på arbetsprestationer och insatser, eftersom detta kan ge 

unga medarbetare den tillväxt och utveckling de söker. 

3. Ge dem en helhetsbild och förståelse för vad deras arbete bidrar med, vilket kan öka 

deras kreativitet och vilja att bidra med mer. 

4. Hjälp unga medarbetare att känslomässigt investera i företaget, och bli mer 

entusiastiska för sitt arbete genom att skapa aktiviteter som de värderar högt. 
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5. Skapa en rolig och trivsam arbetsmiljö, genom att skapa utrymme för sociala 

relationer mellan medarbetare där det kan spridas glädje, vilket skapar en familjär 

känsla. 

6. Genom att lyfta fram och använda sig av unga medarbetares färdigheter och idéer, 

ökar deras självförtroende och får dem att känna sig uppskattade. 

7. Skapa möjlighet för befordran, där unga medarbetarna kan ges möjlighet att synas och 

få en känsla av sin betydelse för företaget. 

Genom användning av dessa riktlinjer kan företag möta unga medarbetares krav (Fallon 

2009). Parment (2008) påstår att den yngre generationen visar högre förväntningar på 

arbetsliv och arbetsgivare, och att det skapats en trend hos yngre att söka meningsfulla och 

statusgivande yrken. 

2.3.1 Kritik mot incitamentsystem 

Många forskare har under åren riktat kritik mot incitamentsystem. Herzberg (se Abrahamsson 

& Andersen 2007) föreslår att man bör undvika reella belöningar; det kan resultera i en form 

av utpressning och att det inte motiverar medarbetare på lång sikt. Liknande resultat erhålls 

även av Kohn (1993), som framhåller samma slutsats som Herzberg, men tillägger, att det 

också gäller andra typer av belöningar, även bestraffningar. Kohn (1993) redogör för att 

belöningar inte har en positiv påverkan på effektiviteten. Efter påvisade resultat, hävdar han, 

att arbetsuppgifter som är baserade på kreativitet inte är lämpade att koppla till belöning. Det 

visade sig att den undersökningsgrupp som inte belönades presterade bättre än den grupp som 

erhöll belöningar. 

Vilken eller vilka mottagare som ska erhålla belöningen i incitamentsystem har även 

kritiserats, se kapitel 2.2.3. Jacobsen & Thorsvik (2010) menar att företag som väljer att 

belöna på individnivå medför samarbetsproblem och konkurrens mellan individer. Liknande 

gäller om mottagaren är en grupp och företaget skapar en indirekt konkurrens mellan 

grupperna. Detta kan således leda till samarbetsproblem mellan de olika grupperna (Jacobsen 

& Thorsvik 2010). De tillägger att konkurrensen kan undvikas genom systembelöningar, men 

motiverar därigenom inte lika starkt. 
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2.4 Sammanfattning av studiens teoretiska referensram 

Tabellen nedan redogör för en sammanfattning av den teoretiskareferensramen och belyser de 

centrala delarna ur referensramen.  

 

Maslows behovstrappa 

 

 

 

 

 

Maslows behovshierarki är bland de mest använda teorierna 

som förklarar människors behov. Behovstrappan behandlar 

hur människor prioriterar sina behov och Maslow menar att 

de lägre behoven måste vara tillfredställda innan de högre 

blir betydelsefulla för individen. 

 

Förväntansteorin 

 

 

 

 

 

Vrooms förväntansteori förklarar att behov inte är tillräckligt 

för att motivera individen. Han menar att motivation skapas 

när belöning är av värde för individen och när aktiviteten är 

kopplad till belöningen. Man ska även kunna förvänta sig 

uppnå målet. 

Herzbergs tvåfaktorteori 

 

 

 

 

 

Herzbergs teori grundar sig på att individer påverkas av 

arbetsinnehåll och förhållande. Dessa formulerar Herzberg 

som motivation- och hygiensfaktorer. Motivationsfaktorer 

skapar motivation, medan hygiensfaktorer endast skapar 

vantrivsel. 

Inre- och yttre motivation 

 

 

 

 

Ryan & Deci menar att individer styrs av inre- och yttre 

omständigheter som påverkar deras motivation. Att en 

individ utför något för att den själv upplever att aktiviteten är 

uppfyllande, är ett exempel på inremotivation. Medan 

yttremotivation präglas av ett framtida förhållande, 

exempelvis en belöning först när aktiviteten är utförd.  

 

Belöningsformer  

 

 

 

 

Belöningar kan ses utifrån reella- och symboliskabelöningar. 

De reella har ett penningvärde, som en bonus. Medan de 

symboliska präglas av ting utan penningvärde, som beröm. 

Incitamentsystem  

 

 

 

 

Jacobsen & Thorsvik framhåller att företag ska tänka på tre 

steg vid utformandet av sitt egna incitamentsystem; vem 

belönas, vilken belöningsform och vad belönas. De 

framhåller att alla företag är olika och de ska skapa sina egna 

incitamentsystem för att optimera medarbetarnas effektivitet. 

 

Unga medarbetare 

 

 

 

Unga medarbetare, i åldrarna 15-30, uppskattar enligt 

tidigare studier, bland annat trivsel, intressanta och 

meningsfulla arbetsuppgifter, samt möjlighet att uppnå sina 

drömmar på sina arbetsplatser. Det framgår även att deras 

krav på arbetsgivare är högre än andra generationers.  

 
 

Tabell 1. Sammanfattning av teoretiska referensramen
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3. Vetenskaplig metod 

 

 I detta kapitel redogör vi för val av metod, samt studiens tillvägagångssätt. Kapitlet är 

indelat i ett antal kategorier, bland annat urval, datainsamling, forskningsetik och 

metodkritik. 

 

 

3.1 Val av vetenskaplig metod 

Kvalitativ forskning lägger tyngdpunkten på studieobjektens ord, handlingar och symboler, 

där tolkningen av dessa är vital. Med ett kvalitativt angreppssätt är sammanhangen viktigare 

än delarna, eftersom denna metod bygger på att få en helhetsförståelse. Den kvantitativa 

metoden tenderar att sträva efter mängd och frekvens av objekt som är kvantifierbara. Således 

är det inom denna metod mer relevant att använda siffror och exempelvis enkäter för att nå ut 

till ett så stort antal studieobjekt som möjligt (Bryman & Bell 2003).   

Undersökningen kommer att använda både ett kvalitativt och kvantitativt tillvägagångssätt för 

att få en tydligare förståelse. Vi önskar att utifrån en kvalitativ metod få en förståelse av vilka 

typer av incitamentsystem chefer tillämpar i de valda företagen. Utifrån den kvantitativa 

metoden önskar vi få en bredare bild av vad som motiverar den yngre arbetskraften ur fler 

synvinklar och hur de påverkas av företagens incitamentsystem utifrån en teoretisk synvinkel.  

3.2 Praktiskt tillvägagångssätt 

I detta avsnitt vill vi ge en förståelse för, hur vi gått tillväga med vår undersökning och hur vi 

resonerat omkring våra val. Här beskriver vi de olika delarna av undersökningen; urval, 

genomförandet av datainsamling och vår tolkning. 
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3.2.1 Operationaliseringsmodell 

För att öka förståelsen av studiens tillvägagångssätt har vi valt att skapa en egen 

operationaliseringsmodell. Den visar hur vi har valt att genomföra vår undersökning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8: Operationaliseringsmodell 

Källa: Egenkonstruerad figur 

 

3.2.2 Urval 

Undersökningen genomfördes utifrån ett icke-sannolikhetsurval, som innebär att urvalet inte 

sker slumpmässigt. Icke-sannolikhetsurval genomförs oftast när man studerar mer komplexa 

frågor eller bakomliggande uppfattningar. Denna form av urval kan användas, eftersom 

forskare vill erhålla respondenter som har insikt och kunskap inom området som ska studeras 

(Christensen et al. 2010). Eftersom undersökningens syfte behandlar inre och yttre 

motivationsfaktorer, samt incitamentsystem i detaljhandelsföretag, ansåg vi att denna typ av 

urvalsform var lämpligast, med tanke på att de valda respondenterna innehar den kunskap vi 

behöver för att utföra denna studie. 

Inom ett icke-sannolikhetsurval har vi vidare valt att utgå ifrån ett bekvämlighetsurval, som 

innebär att vi endast valt ut respondenter som har möjlighet att delta i undersökningen. 

Bekvämlighetsurval är även ett lämpligt urval att använda, när man vill göra en undersökning 

som är passande rent geografiskt (Christensen et al. 2010). Eftersom vi i skrivande stund 

studerar på Högskolan i Gävle, och även själva är bosatta i Gävle, ansåg vi att det var 

lämpligast att välja respondenter belägna inom Gävle kommun. Vi valde att kontakta ett antal 

större företag inom detaljhandeln för att se om de hade möjlighet att delta i undersökningen. 

Sekundärdata 

– Litteratur 

– Artiklar 
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De krav vi hade, var att företagen var lokaliserade i Gävle kommun, deras arbetsstyrkor 

bestod av relativt många yngre medarbetare, samt att företagen var verksamma inom 

detaljhandeln. Dessa krav har vi således baserat på bekvämlighetsurvalet, vår 

problemformulering och vårt syfte. Detta resulterade i att fyra branschledande företag hade 

möjlighet att delta i undersökningen. 

För att få en djupare förståelse av respektive företags incitamentsystem, valde vi att utföra 

intervjuer med företagens chefer, och enkäter till medarbetare som påverkas av dess 

incitament. Vi valde dessa chefer, eftersom det bland annat är chefernas uppgift att förmedla 

företagens mål till medarbetarna och motivera dem att prestera (Gilley & Boughton 1996). 

Därmed ansåg vi att de har rätt kunskap om hur incitamentsystemen tillämpas i respektive 

företag. Två av cheferna vi kontaktade, var butikschefer och de två andra var varuhuschefer.  

Angående medarbetare, utförde vi en enkätundersökning på samtliga medarbetare inom 

ramarna för vår avgränsning. Enkätens urvalsstorlek, i respektive företag, varierade beroende 

på antalet unga medarbetare i företagen. Urvalsstorleken redogörs för i kapitel 4. 

3.2.3 Primärdata 

Primärdata är information insamlad av forskaren själv. Data genereras på plats med hjälp av 

olika tekniker, exempelvis intervjuer eller observationer. Informationen man erhåller kommer 

således från ursprungskällan och är därmed primär (Christensen et al. 2010). Vår studies 

primärdata samlades in via intervjuer och enkäter, se kapitel 3.2.6 och 3.2.9. 

3.2.4 Sekundärdata 

Denna typ av datainsamling sker oftast via litteratursökning. Med litteratur avses i 

forskningssammanhang att litteratur mestadels utgörs av böcker, artiklar och uppsatser, i stort 

sett allt tryckt material (Ejvegård 2003). Sekundärdata vi samlat in består av vetenskapliga 

artiklar, litteratur och elektroniska-källor. De elektroniska-källor vi använt är de etiska 

riktlinjerna från Market Research Society och de studerade företagens bakgrund från 

respektive företags hemsidor. Sekundärdata är följaktligen ingen primärkälla, därför har det 

varit viktigt för studiens tillförlitlighet att undersöka om det vi läst är trovärdigt (Christensen 

et al. 2010). Vi har därför ställt oss kritiska till detta genom att löpande jämföra med fler 

sekundärdata för att få en mer sannolik bild. Vi har mestadels använt oss av bibliotekets 

samsökningsdatabas, Discovery, för att hitta sekundärdata i form av vetenskapliga artiklar. 

Sökord vi exempelvis använt oss av är motivation, incentive systems och generation 

differences. Dessa artiklar har noga valts ut genom att endast söka verk som varit 
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vetenskapligt granskade och tillgängliga i fulltext.  Litteratur i form av böcker valdes ut 

genom att läsa in oss på området motivation inom ämnet organisation och ledarskap. Tidigare 

studier ledde oss även ofta till relevanta teorier och verk inom området. 

3.2.5 Forskningsetik 

Etik och moral är två centrala begrepp inom forskningsetiken, eftersom forskare är beroende 

av allmänhetens deltagande och således allmänhetens förtroende för forskningsstudien. 

Forskningsetik innebär bland annat att forskarna redogör för respondenter, att deltagandet är 

frivilligt och att man som forskare är ärlig med det man gör och inte vilseleder personer som 

deltar i studien.  

De etiska riktlinjer vi eftersträvat under undersökningens gång, har vi hämtat från Market 

Research Society. Inom dessa riktlinjer inkluderas att forskaren tydligt bör förklara vad 

respondenternas bidrag tillför studien för att ge dem inblick i undersökningens syfte och skapa 

transparens. Forskaren ska även visa respekt för respondenternas välbefinnande och förtydliga 

för dem att de inte kommer ta skada eller påverkas negativt av undersökningen. Utöver detta 

ska forskaren vara neutral och opartisk vid sin tolkning och rapportering. 

I forskningsetikens riktlinjer framhålls respondenters konfidentialitet som en viktig aspekt. 

Med konfidentialitet menas att respondenternas namn och de företag de representerar inte 

avslöjas i undersökningen (Bryman & Bell 2003). För en närmare redogörelse för hur vi i 

studien använt oss av ovanstående riktlinjer, se avsnitt 3.2.6 & 3.2.9. 

3.2.6 Intervju – kvalitativ metod 

Som intervjuare är det viktigt att eftersträva en neutral och objektiv attityd och inte påverka 

respondenten (Ejvegård 2003). Vi genomförde intervjuerna utifrån en opartisk ståndpunkt, 

genom att ställa frågorna med ett jämnt tonläge och ett vänligt uppträdande. Med detta 

framförande uppfattade vi att majoriteten av respondenterna var mycket tillmötesgående och 

avslappnade.  

Enligt Ejvegård (2003) är det även viktigt att inte ställa ledande frågor. Under intervjuerna 

eftersträvade vi att ställa så öppna frågor som möjligt, som gjorde att respondenterna skulle få 

ta sin tid med att tänka igenom sina svar. 

För att fastställa att informationen inte skulle förvrängas eller bortglömmas, tillfrågades 

respondenterna före varje intervjutillfälle om de fick spelas in i ett dokumentationssyfte. 

Forskare har i många fall påträffat respondenter som haft svårt att öppna sig och känt en oro 
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för att det som sägs kommer att bli tillgängligt för omvärlden (Bryman & Bell 2003). Med 

tanke på de etiska riktlinjerna valde vi att ge respondenterna möjlighet att vara konfidentiella 

och att således inte inspelningarna kan spåras tillbaks till dem. Vi informerade respondenterna 

om detta före varje enskild intervju och att inspelningen endast skulle användas av oss som 

forskare och inte kommer att finnas tillgängliga under eller efter undersökningens slutförande. 

Eftersom respondenternas godkännande för att spelas in således inte är en självklarhet, valde 

vi att förbereda oss på att föra protokoll på intervjuerna enbart genom anteckningar. Detta är 

dock inget vi har behövt göra i vår studie, eftersom samtliga respondenter var bekväma med 

att spelas in.  

Vi valde att utföra en semistrukturerad intervju, som innebär att vi utgår ifrån öppna frågor 

som respondenterna får svara på med egna ord (Christensen et al. 2010). Frågorna var 

formulerade så att respondenterna hade chans att motivera och utveckla sina svar se Bilaga 1. 

Intervjuguide. Om respondenten inte gav ett tillfredställande svar, försökte vi som intervjuare 

omformulera och ställa följdfrågor för att således få den önskade informationen 

Intervjufrågorna skickades in till respektive chef via mail en till två dagar före varje 

intervjutillfälle för att ge respondenten möjlighet att förbereda sig.  

Vid varje möte ville vi försöka börja med att småprata och skapa en bekantskap med cheferna 

med tanke på att respondenten inte har någon direkt relation till oss sedan tidigare. När 

intervjun väl kom igång började vi med att ställa inledande frågor, se Bilaga 1. Intervjuguide. 

Exempelvis: 

 Vad är din befattning i organisationen?   

 Hur länge har du jobbat för organisationen? 

Tanken bakom dessa frågor är att cheferna med hjälp av lättbesvarade frågor skulle känna sig 

trygga och avslappnade tidigt i intervjun för att på så sätt bli mer öppna för kommande och 

mer komplexa frågor. Frågorna behandlade incitamentsystem och mål. Exempelvis: 

 Hur ofta brukar organisationen/du som chef variera belöningar? 

 Vilka typer av mål har ni i organisationen? 

Av de fyra intervjuerna med respektive chef, varade i genomsnitt varje intervju i 65 minuter, 

varav den kortaste varade i 45 minuter och den längsta i 85 minuter. Intervjuerna ägde rum 

den 25:e mars, 28:e mars, 4:e april och 10:e april under 2013.  
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3.2.7 Val av plats för intervjuer 

Valet av omgivning och plats för intervju är en viktig aspekt som undersökare bör beakta vid 

en kvalitativ studie. Trots att de flesta intervjuer rent praktiskt görs i en konferenssal i 

företagets egna lokaler är det inte alltid det mest gynnsamma (Christensen et al. 2010) 

eftersom detta kan leda till att respondenten får en känsla av att intervjun blir stel och 

obekväm. Planen med våra intervjuer var att välja mer avslappnade miljöer, som ett kafé eller 

annan vardaglig miljö, som skulle lätta på stämningen. Eftersom respondenternas trygghet är 

viktig under intervjuer, valde vi att på plats fråga respondenterna var de själva ville utföra 

intervjun. Samtliga ville göra den i arbetsplatsens konferenslokal eller lunchrum.  

3.2.8 Tolkning av intervjuer 

En kvalitativ studie skapas med fokus för förståelse över hur något fungerar. För att få denna 

förståelse, menar Bryman & Bell (2003) att kvalitativa forskare bör finna bakomliggande 

teorier i den information som genererats. Vi utformade därigenom intervjufrågor som var 

återkopplade till teorier, för att på så sätt ha en grund för studiens syfte och tolkning. För att 

skapa en bild av hur respondenterna svarade, valde vi att anteckna utöver våra inspelningar, 

för att inte förbise detaljer. När vi dokumenterat intervjuerna valde vi att kategorisera in all 

data för att underlätta sammanställningen av empirin. 

3.2.9 Enkät – kvantitativ metod 

Med tanke på uppsatsens givna tidsram, valde vi att utföra en enkätundersökning för att fånga 

många synvinklar kring vad som motiverar unga medarbetare. Detta anser vi även öka 

medarbetarnas konfidentialitet eftersom intervjuer kan vara lättare att spåra än enkäter samt 

att deras anställning skyddas om oönskade resultat skulle framkomma. 

Enkäten, se Bilaga 2. Enkät för medarbetare, är utformad som en besöksenkät. Vi besökte 

respondenterna på respektive arbetsplats för utdelning. Enkäten var självadministrerad, 

således kunde respondenterna själva fylla i den (Christensen et al. 2010). Samtliga deltagare 

erhöll samma form av enkät och svarsalternativ att välja från. Frågorna på enkäten är 

kopplade till teorier som speglar vårt undersökningssyfte, se Bilaga 3. Tolkningsexempel på 

enkätundersökningen och koppling till teori.  

Vi delade ut totalt 60 enkäter till potentiella deltagare på de fyra företagen varav 50 enkäter 

var användbara. Detta resulterade således i tio bortfall där fem var ofullständigt besvarade och 

fem respondenter var utanför undersökningssyftet och studiens avgränsningar.  
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Ett av företagen visade sig ha en stor åldersvariation bland sina medarbetare. För att enkäten 

inte skulle hamna utanför undersökningssyftet, alltså unga medarbetare, valde vi att begränsa 

bortfall genom att dela ut enkäterna för hand på detta företag. Resterande företag valde vi att 

återkomma till de intervjuade cheferna och be dem hjälpa oss att distribuera enkäterna till sina 

medarbetare eftersom att dessa företag hade en arbetskraft som bestod av många potentiella 

respondenter. Cheferna fick även ett kuvert som respondenterna fick placera enkäterna i när 

de var ifyllda, för att på så vis öka deras konfidentialitet. Vi valde även att lämna en ask 

choklad för att visa tacksamhet för medarbetarnas deltagande. 

3.3 Metodkritik 

Emedan vi eftersträvat att begränsa studiens brister finns det alltid en möjlighet till 

förbättringar, eftersom valt tillvägagångssätt eller metod alltid är diskutabelt. Därför vill vi i 

detta kapitel redogöra för undersökningens begränsningar. 

En nackdel med kvalitativa resultat är, att det finns svårigheter med att generalisera dem 

(Bryman & Bell 2003). Eftersom vi varit fullt medvetna om att generalisering är ett av den 

kvalitativa metodens främsta hinder, har vi i undersökningen valt att kontakta så många chefer 

som vi haft möjlighet till inom de givna tidsramarna. Kvalitativ forskning tenderar att bygga 

på subjektiva uppfattningar hos forskare (Bryman & Bell 2003), exempelvis hur de tolkat 

respondenters svar vid ett antal intervjuer. För att inte misstolka respondenternas svar, utgick 

vi från att löpande ställa följdfrågor och omformulera tidigare intervjufrågor för att på så sätt 

försäkra oss om vad respondenterna försökte förmedla. Eftersom bristande transparens kan 

förekomma vid användandet av kvalitativa metoder (Bryman & Bell 2003) har vi försökt att 

kontinuerligt och tydligt redogöra för vårt tillvägagångssätt. När man utför intervjuer kan 

detta medföra den så kallade intervjuareffekten, att respondenten vill ge en så fördelaktig bild 

av sig själv som möjligt. Detta kan förvanska resultaten (Bryman & Bell 2003). Vi märkte att 

fenomenet var återkommande vid chefsintervjuerna, men vi ansåg dock att våra följdfrågor 

begränsade denna effekt, eftersom de uppmanades att detaljerat förklara sina yttranden. 

Eftersom vi utfört en enkät med en kvantitativ metod, kan svaren påverkas av att man som 

undersökare inte alltid befunnit sig på plats (Bryman & Bell 2003). Dessa tillfällen har lett till 

att vi inte haft möjlighet att svara på eventuella frågor gällande enkäten. Eftersom syftet med 

enkätundersökningen inte var att studera enskilda individer, utan hur större grupper upplever 

incitament, anser vi att detta inte utgjorde någon större påverkan på resultatet. Ett annat 

förekommande problem gällande enkätundersökningar är, att det tillkommer en risk att 
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forskare inte alla gånger får med tillräcklig information i enkätens utformning (Bryman & 

Bell 2003). Därför har vi eftersträvat att hålla frågorna informationsrika men samtidigt 

kortfattade.  

3.3.1 Reliabilitet och validitet 

Begreppet reliabilitet innefattar stringens över hur pålitliga måtten eller svaren är. De ska 

således inte påverkas av slump och inte vara tidsbundna. Man bör även beakta att om flera 

intervjuare eller observatörer finns närvarande, tillkommer en risk för att överenstämmelsen 

mellan forskarnas tolkningar blir för liten (Bryman & Bell 2003).  

Validitet rör frågan om vilka mätinstrument eller vilka frågor man väljer att mäta med, om 

dessa instrument verkligen mäter det man ursprungligen avsett att mäta. Forskare bör därför 

använda rätt kriterier vid mätningen av valt område. Validiteten är avgörande för 

utformningen av, i vårt fall enkäter, för att besvara undersökningens frågeställning. Dessa 

kriterier är centrala vid utförande av en kvantitativ studie, men eftersom vår undersökning 

även behandlar kvalitativa intervjuer menar Bryman & Bell (2003) att kvalitativa studier 

följer samma krav vid bedömning av validitet och reliabilitet som kvantitativa studier. Dock 

hävdar Lincoln & Guba 1985 (se Bryman & Bell 2003) att kvalitativa studier ska bedömas 

och värderas utifrån andra kriterier; trovärdighet och äkthet (Bryman & Bell 2003). 

Trovärdighet innefattar hur acceptabla resultaten är i andras ögon och att forskaren har tolkat 

informationen och resultaten på ett riktigt sätt. Undersökningen bör vara replikerbar, eftersom 

man i en kvalitativ studie arbetar på djupet och inte på bredden. Således uppmanas man som 

en kvalitativ forskare att utförligt redogöra för sitt tillvägagångssätt. Läsaren kan då bedöma 

hur överförbara resultaten är till en ny eller liknande studie (Bryman & Bell 2003).  

Begreppet äkthet säger kortfattat, att undersökningen bör ge en tillräckligt rättvisande bild av 

de subjekt som undersöks och att studien genererar ny kunskap hos individer i den studerade 

miljön (Bryman & Bell 2003).  

För att undvika fallgropar i undersökningen har vi utgått från ovan nämnda kriterier. I avsikt 

att öka resultatens validitet, har vi före intervjuerna och via enkäten, förklarat studiens i syfte 

för att skapa förståelse hos respondenterna och att begränsa oanvändbara svar. Eftersom vi 

inte kan påverka omständigheter gällande respondenterna, som stress eller humör, kan detta i 

sin tur påverka våra resultat utan att vi har vetskap om detta. Angreppsättet vi använt oss av 

för att begränsa denna effekt, är att kontakta respondenterna via mail med påminnelse om 
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respektive intervjutillfälle. Detta ger respondenterna möjlighet att ändra datum och själva 

kontrollera stress och humör. Under intervjuerna var vi som intervjuare uppmärksamma på 

om respondenterna uttalade sig om något som var otydligt. När detta förekom, tvekade vi 

aldrig att ställa följdfrågor eller ställa frågan på nytt. Efter varje intervju diskuterade vi även 

intervjuns olika delar och moment för att stämma av varandra. Detta gjorde vi för att skapa en 

gemensam tolkning. 
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4. Empiri 

 

I kapitlet introduceras två delkapitel; Empiri – kvalitativ metod och Empiri – kvantitativ 

metod. För att underlätta studiens analys har vi valt att separera företagen för att ge en mer 

detaljrik bild av respektive företags tillämpning av incitament, samt hur de unga 

medarbetarna motiveras.  

 

 

4.1 Empiri – kvalitativ metod 

I detta delkapitel presenteras primärdata, som består av totalt fyra intervjuer, med en chef från 

respektive företag.  Kapitlet redogör för chefernas och företagens bakgrundshistoria, 

företagens utformning och tillämpning av incitamentsystem samt dess mål, för att få insikt om 

hur cheferna och företagsledningen skapar målkongruens. Företagen namnges som Företag A, 

B, C och D, samt respektive chef har getts fiktiva namn. 

4.1.1 Företagens bakgrundshistoria 

Företag A är en ledande modekedja med över 350 butiker i Norden. Företaget ingår i 

detaljhandeln där företagsfokus är kläder för män, kvinnor och barn som företaget designat 

(Information hämtad från företagets hemsida). I Gävle finns två butiker från företaget.  

Företag B är ett familjeföretag och har varit verksamt sedan slutet av 1800-talet. Idag är 

företaget ett ledande detaljhandelsföretag i Norden med över 3000 medarbetare. Det finns 50 

varuhus Sverige varav ett ligger i Gävle. Företagets främsta fokus är mode och heminredning 

(Information hämtad från företagets hemsida). 

Företag C är ett av Sveriges ledande företag inom elektronikbranschen och öppnades i mitten 

av 1990-talet. Företaget ingår i en nordisk koncern med över 60 varuhus och har över 1500 

medarbetare. Företag C är ett diversifierat företag inom detaljhandeln med fokus på 

hemelektronik och endast ett varuhus finns lokaliserat i Gävle (Information hämtad från 

företagets hemsida). 

Företag D öppnade sina portar på 1960-talet i Stockholm och företaget är nu en ledande kedja 

med över 5000 butiker internationellt varav drygt 160 butiker finns i Sverige (Information 
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hämtad från företagets hemsida). Företaget specialiserar sig inom sportbranschen och en butik 

finns i Gävlekommun. Företag D har tre avdelningar, sportutrustning, skor och kläder. 

4.1.2 Chefernas bakgrund 

4.1.2.1 Stefan Andersson, chef i Företag A  

Stefan Andersson är butikschef i företag A i Gävle och har varit butikschef sedan 2005 där 

han tidigare var ställföreträdande i fyra år, men har varit del av företaget sedan 1984. 

Andersson har 16 medarbetare som brukar rotera mellan de två butikerna i Gävle och han 

ansvarar över 6-7 av dem dagligen. Andersson ser sig själv som; ”… en positiv, glad och 

duktig problemlösare”. Han ansvarar över kontraktsförändringar men inte nyanställningar. 

Hans huvuduppgift är att nå butikens mål, leda och fördela arbetsuppgifterna. Företag A har 

tre avdelningar, herr, dam och barn och det ser lika ut för samtliga företag i kedjan.  

4.1.2.2  Lisa Bengtsson, chef i Företag B 

Lisa Bengtsson är varuhuschef i Gävle för företag B, och har jobbat i företaget i ungefär två 

år. Bengtsson har 16 medarbetare och hon ser sig själv som; ”… en trygg, tydlig och 

engagerad ledare”. Som varuhuschef har hon bland annat ansvar över fördelning av 

arbetsuppgifter hos medarbetarna och säljplanering för varuhuset. Hon är även delaktig i 

utformningen av motiverande belöningar på varuhuset.  

4.1.2.3 Viktor Carlsson, chef i Företag C 

Viktor Carlsson, varuhuschef i företag C i Gävle, har varit varuhuschef i två år i Gävle men 

har jobbat inom företaget sedan 2006. Carlsson har avancerat karriärmässigt och anser sig var 

en duktig ledare som är principfast, ärlig och relationsorienterad. Han anser dock att; ”… 

ordet chef ger en riktigt bad feeling, jag kan vara chef när det behövs en chef”. Företag C har 

cirka 35 medarbetare varav 25 arbetar som säljare. Han har själv anställt samtliga, eftersom 

det tidigare skett varsel på grund av; ”… olönsamhet och dåligt ledarskap”. Carlssons ansvar 

ligger på varuhusets mål, rekrytering och fördelning av arbetsuppgifter mellan de olika 

avdelningarna, men han nämner att; ”… huvuduppgiften är att leda”. 

4.1.2.4  Roger Danielsson, chef i Företag D 

Roger Danielsson arbetar som butikschef i företag D i Gävle och har varit butikschef i tolv år 

men har jobbat i kedjan sedan 1992. Han började arbeta som timanställd och har sedan 

avancerat inom företaget. Danielsson har 12 medarbetare, som han ansvarar för, och har 

anställt mer än hälften av dem. Resterande har anställts av ställföreträdaren. Danielsson 
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ansvarar bland annat för butikens mål och fördelningen av arbetsuppgifterna. Han ser sig själv 

som; ”… en lyhörd person och en bra lyssnare”. 

4.1.3 Företagens incitamentsystem 

4.1.3.1 Incitamentsystem i Företag A 

Andersson påpekar att reella belöningar i Företag A, som bonus, provision och andra typer av 

finansiella belöningar, inte används i företaget. Diskussionsfrågor kring finansiella belöningar 

tydde dock på att företaget hade dessa då Andersson nämner; ”… vi har en grundgaranti lön, 

men når man upp till ett visst resultat så kan man få lite extra i timmen, men det handlar inte 

om mycket, det rör sig om några hundralappar”. 

Bonussystemet fungerar genom att om man uppnår 80 % av det individuellt förväntade 

resultatet, får man tre kronor extra per timme. Uppnår man 85-90 %, får man fem kronor extra 

per timme. Utöver den individuella bonusen, har Företag A en årlig systembelöning som 

kallas ”pott”. Denna kommer från ledningen som Andersson sedan fördelar bland samtliga 

medarbetare och nämner även; ”… potten som kommer från ledningen handlar inte heller om 

några stora belopp, det kan vara 2000-3000 kr som fördelas lika bland alla medarbetare”. 

Tidigare brukade potten endast delas ut till grupper på två till tre medarbetare som Andersson 

personligen tyckte presterade bra. Detta gjordes senare om till en systembelöning, på grund av 

att ledningen ansåg att alla skulle vara delaktiga. Andersson uttrycker; ”… potten gjordes om 

för att alla ska kunna ta del av den och att även de som inte presterar lika bra ska få en bit av 

tårtan”. Han påpekar dock; ”… personligen tycker jag att man ska få en extra bonus om man 

presterar hårt” 

Andersson använder sig av individuella symboliska belöningar som beröm för gott 

försäljningsresultat och uppmärksammar medarbetare så att de vet att de syns. Andersson 

formulerar; ”… jag hejar oftast på anställda för att visa att jag sett dem, och jag ger beröm 

när det behövs, eftersom för mycket beröm inte ger någon effekt i det långa loppet”. Han 

påpekar att karriärsutveckling finns, men är då över en längre period inom företaget. 

Utbildningar brukar oftast ske för att nyanställda säljare ska komma in i branschen, men 

tillägger; ”… vi har inte någon större formell status i företaget. Själv ser jag mig som alla 

andra anställda”. Man kan även utbilda sig till dekoratör, men de anställs oftast 

färdigutbildade.   
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Andersson brukar även utifrån systembelöningar, belöna med fika när försäljning har gått bra 

för butiken. Frågor kring om fika ges veckovis eller månadsvis, svarade Andersson: ”… 

ibland kan det gå längre än så”. Ledningen för Företag A brukar även anordna interna 

tävlingar för att motivera medarbetarna; ”… tävlingar triggar igång personalen”. Priser i 

tävlingar ingår inte alltid i de interna tävlingarna, men beröm säger Andersson, att han brukar 

vara bra på att ge. Tävlingarna kan bland annat handla om att värva medlemmar eller att sälja 

ut säsongens kläder. Dock påpekar Andersson; ”… vi anordnar tävlingar några gånger om 

året. Det brukar variera, i år har vi inte haft någon tävling än”. 

Variationen på företagets reella belöningar sker sällan, eftersom potten kommer regelbundet 

varje år och tillägget på lönen har varit detsamma sedan ledningen tog bort den 

provisionsbaserade lönen. Andersson påpekar dock att reella belöningar, som presenter, 

försöker han att variera; ”… ja, variaration behövs för att det ska vara en morot”. 

4.1.3.2  Incitamentsystem i Företag B 

Reella belöningar Företag B använder sig av, är belöningar i form av bonus som kommer 

månadsvis och årsvis. Dessa baseras procentuellt på ledningens förväntade budget på 

respektive varuhus i kedjan. Bonusen är en form av systembelöning och baseras på 

varuhusens prestation, som sedan läggs som ett påslag på den individuella lönen. 

Utöver bonussystemet arrangerar ledningen och Bengtsson mycket sälj- och 

kundvärvningstävlingar där medarbetarna har möjlighet att vinna individuella priser, som 

exempelvis biljetter till olika evenemang, en middag på restaurang och produkter ur företagets 

sortiment. Företag B använder även gruppbelöningar som kan erhållas av olika avdelningar. 

Gruppbelöningarna är kopplade till den förväntade budgeten. Gruppbelöningarna är av 

liknande form som de individuella. Bengtsson tycker att belöningarna är bra eftersom hon 

nämner; ”… jag tycker personligen att säljtävlingar sporrar våra anställda speciellt när det 

är så fina priser”. Gällande frågor kring vad hon tycker om arbetsmiljön påpekar hon att 

arbetslokalen är relativt gammal men att detta inte påverkar medarbetarnas motivation. 

Symboliska belöningar som används i Företag B är i form av befordran, ansvar över eget 

arbete och beröm. I Företag B är de flesta säljare och de har i stort sett mycket eget ansvar, 

men huvudansvaret för varuhuset har Bengtsson. Bengtsson har inte ansvaret att befordra 

medarbetare utan rekommenderar till ledningen vem hon anser förtjäna detta, som i sin tur tar 

beslutet. Beröm och feedback är något hon själv tycker hon är bra på och tillägger även att; 

”… jag brukar ofta fylla fikarummet med godsaker när de jobbat hårt”.  
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Företaget har interna utbildningar för medarbetare som vill vidareutbilda sig, exempelvis till 

en annan avdelning i varuhuset eller specialisera sig inom ett visst område. Bengtsson nämner 

även att många chefer tidigare har jobbat som säljare och att; ”… det finns goda möjligheter i 

företaget om man ligger i och visar framfötterna”. 

Medarbetarna brukar själva anordna afterwork-aktiviteter ungefär en gång i månaden för att 

skapa trivsel och öka den sociala relationen bland medarbetarna. Hon tycker det är roligt att 

de har en god relation till varandra även utanför arbetet då hon säger; ”… jag tycker det är kul 

att de är så nära varandra. I mitt tidigare jobb var jag själv tvungen att muta medarbetarna 

för att aktiviteter skulle arrangeras efter arbetstid, men det kan även bero på att vi har en så 

ung personalgrupp”. 

Företagets belöningssystem har varit detsamma under många år, eftersom att ledningen och 

Bengtsson tycker att belöningarna fungerar bra som motivationsinstrument.  Angående 

variationen på de olika belöningarna nämner Bengtsson; ”… det brukar variera, men oftast 

brukar det vara företagets egna produkter som medarbetarna belönas med”. 

Bengtsson menar att hon försöker vara kreativ och variera med hur hon berömmer och 

uppmuntrar sina medarbetare. Hon påpekar även att hon löpande försöker hitta på nya reella 

belöningar till de olika säljtävlingarna; ”… meningen med tävlingarna är att de ska vara 

spännande”. 

4.1.3.3 Incitamentsystem i Företag C 

Incitamentsystemet i Företag C består av reella och symboliska belöningar. Företagets 

incitamentsystem kommer från ledningen, men som varuhuschef är Carlsson delaktig vid dess 

utformning. De reella belöningarna företaget använder sig av är främst provision. Det finns 

även andra belöningar, som interna erbjudanden på varhusets egna produkter som tv, dator 

och mobil etc. Provisionen varierar beroende på vad man säljer. Exakta siffror går inte att 

nämna eftersom företaget säljer varor mellan 50 till 40 000 kr, men är procentbaserad 

beroende på produkten, nämner Carlsson; ”… procentsatserna är inget jag kan utantill utan 

räknas ut av företagets ekonomiavdelning”. 

Symboliska belöningar som Carlsson tycker fungerar bäst, är ofta i form av erkännande som 

månadens säljare eller beröm, men även karriärmöjligheter är något han lägger vikt på; ”… 

man ska vilja växa hos oss, annars har man valt fel företag”. Ledningen och Carlsson 

använder sig av tävlingar för att motivera medarbetarna, och tävlingarna utförs individuellt 
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mellan medarbetarna, avdelningsmässigt och nationellt mellan företagen i kedjan; ”… vi är en 

tävlingsorganisation”. Priserna medarbetarna kan vinna är produkter ur företagets eget 

sortiment samt beröm från chef. Carlsson berättar även att incitamentsystemet har använts i 

drygt 10 år, och används som en plattform för alla företag i kedjan; ”… vad jag ska och kan 

belöna med, finns det riktlinjer på, men hur och vem jag belönar är upp till mig”. Individuella 

belöningar, som provision varierar inte, men grupp- och systembelöningarna varierar 

månadsvis. Frågor kring vad han anser påverka personalen i Företag C, nämner Carlsson; ”… 

vi har precis renoverat lokalen och den är relativt ny, så personalen tycker att det är en bra 

arbetsmiljö att komma till”. 

4.1.3.4 Incitamentsystem i Företag D 

Företag D använder även främst säljtävlingar för att motivera medarbetarna. Förutom det 

använder de sig av reella systembelöningar i form av resor till exempelvis Åre och camping. 

Danielsson tycker att den typen av belöning motiverar medarbetarna och eftertraktas varje år; 

”… det är en bra morot”. Butiken har även reella individuella belöningar som medarbetarna 

kan vinna på säljtävlingarna. Det är oftast priser ur företagets egna sortiment; ”… alla i vår 

butik gillar sport så priserna brukar oftast ha något med sport att göra”.  

Danielsson förklarar att företaget dessutom använder sig av gruppbelöningar som kan erhållas 

av de olika avdelningarna, och nämner; ”… de brukar ske individuellt och i grupp, men 

mestadels i grupp”. Priserna varierar, men är oftast biljetter till olika evenemang eller 

middagar. Företag D använder ingen provision, bonus, eller tillägg på lönen för 

extraförsäljning, Danielsson tillägger att; ”… ges det för mycket morot så dör effekten ut”.  

Symboliska belöningar i företag D är i form av beröm och erkännande påpekar Danielsson, 

samt att; ”… jag brukar personligen gratulera säljvinnarna och man måste också ge beröm 

till deltagare som inte vann tävlingen”. Belöningar som karriärsutveckling finns, men i liten 

grad, menar Danielsson eftersom; ”… det finns inte så många hierarkier i företaget”. 

Tävlingarna sker ungefär 10 gånger om året och har använts av företaget i mer än 12 år. 

4.1.4 Företagens mål 

4.1.4.1 Mål i Företag A 

Målen i Företag A brukar planeras veckovis, redogör Andersson för, och brukar motivera 

medarbetarna att uppnå dem. När målen närmar sig, brukar prestationen vara lite lägre. Han 

tillägger även att; ”… man kan inte vara på högvarv varje dag”. Vissa nyckeltal ville 



EMPIRI 

43  

 

Andersson inte gå in på, men nämner att företaget bland annat använder sig av bruttograd, där 

man mäter bruttovinsten. Under medarbetarmöten diskuterar han inte nyckeltalen, utan 

tillägger att det området är hans ansvar. Andersson försöker styra mot målen och de krav som 

kommer från ledningen och tillägger; ”… vi följer upp försäljningen dagligen och mäter 

timeffektiviteten hos de anställda, ibland går det bra och ibland har vi sämre dagar”. Mål för 

året brukar brytas ner till vecko-mål, och Andersson nämner; ”… jag sprider information 

under morgonmötena där jag berättar för personalen vilka avdelningar eller områden som 

försäljningen måste öka på, men vi diskuterar sällan siffror”. Han tillägger att många i 

Företag B arbetar deltid och att information ibland inte når ut till alla. 

4.1.4.2  Mål i Företag B 

Företag B har tydligt uppsatta mål, men de diskuteras inte djupgående. I generella drag 

handlar det om procentuella förändringar mot tidigare räkenskapsår. Målen fördelas sedan ut 

till företagets olika avdelningar. Ledningen lägger krav på att Bengtsson uppnår dessa mål, 

men hon ansvarar själv över hur hon går tillväga för att uppnå målen, eftersom hon nämner; 

”… jag lägger upp min egen businessplan som jag sedan presenterar för ledningens 

huvudkontor”. 

Företag B gör uppföljning på målen varje månad genom att se på tidigare års 

konverteringsgrad och vad Bengtsson kallar ”snittkvitto”. Konverteringsgraden baseras på 

andelen kunder som genomför ett köp och snittkvitto de genomsnittliga försäljningskvitton 

som butiken erhållit. Dessa mått används för att jämföra med föregående år under valda 

perioder. 

Medarbetare får information om försäljningsmålen på morgonmöten som oftast sker dagligen, 

och Bengtsson tillägger även; ”… anställda har full koll på våra mål, eftersom de diskuteras 

så ofta”. Under morgonmötena brukar målen för året brytas ner till vecko-mål och fokus 

läggs på avdelningar där försäljning behöver förbättras.  

4.1.4.3 Mål i Företag C 

Huvudmålet för Företag C och hela företagskedjan är att de ska bli marknadsledande.  

Carlsson förklarar att målen kommer från ledningen och är årsbaserade, men han använder sig 

av delmål där uppföljning görs varannan dag. De ekonomiska mål de använder sig av är 

baserade från tidigare år. Utöver det mäter företaget kundnöjdhet; ”… via en automat som 

finns tillgänglig för kunderna där de har valet mellan att trycka på en grön, gul och röd 

gubbe”. Inhämtad statistik över kundnöjdheten används som underlag för att kunna bättra 
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kundservicen på varuhuset och kedjan. Inhämtade data följs upp veckovis för att märka 

förbättringar eller försämringar. De ekonomiska mål, som tidigare nämndes, fördelas av 

Carlsson avdelningsvis under morgonmötena och sker varannandag. Eftersom att företaget 

befinner sig i en konkurrensutsatt marknad, förklarar Carlsson att han siktar mot att få; ”… 

tuffa medarbetare som tål stress och press för att uppnå uppsatta mål”. Frågor kring om 

medarbetarna känner till de uppsatta målen, svarar Carlsson; ”… vi har tydliga mål och det är 

svårt att inte veta om dem”. 

4.1.4.4 Mål i Företag D 

Företag D fastställer oftast mål månadsvis och de följs upp veckovis av Danielsson där han 

jämför med tidigare år. I slutet mot månaden anordnar Danielsson ett månadsmöte med 

samtliga medarbetare, där han berättar hur månaden fortlöpt och var förbättringar behöver 

göras. Målen kommer direkt från ledningen och Danielsson fördelar dem vidare till 

varuhusets avdelningar. Han nämner; ”… oftast vet medarbetarna vilka mål som ska uppnås”.  

Danielsson förklarar vidare att målen oftast inte är särskilt svåruppnådda, eftersom 

företagsledningen vill ha en stadig tillväxt; ”… målen har sett någorlunda lika ut varje år och 

genom säljtävlingarna så uppnår vi dem oftast”. Säljtävlingarna kopplas ofta till ledningens 

mål så att medarbetarna känner till dem. Företaget använder även en tavla där tidigare års 

resultat och mål tydligt finns uppsatta, vilket gör att medarbetarna har en plattform att stå på. 

Danielsson ser sina medarbetare som tävlingsinriktade individer och tillägger; ”… som 

tävlare så vet man alltid målen”. På frågan om hur han kan se om försäljningen förbättras, 

nämner Danielsson att han bland annat granskar konverteringsgraden. 

4.2 Empiri – kvantitativ metod 

I delkapitlet presenteras enkätundersökningen i de fyra företagen. Enkätundersökningen 

består av totalt 50 respondenter. Vi har valt att ange företagens respondentgrupper i 

procentform, eftersom deltagarna från respektive företag har varierat i antal, och genom detta 

ge en tydligare bild av fördelningen. 
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4.2.1 Antal respondenter 

 

Företag Antal 

A 9 

B 12 

C 20 

D 9 

Summa:              50 

Tabell 2. Antal respondenter 

 

Tabellen ovan visar hur många respondenter som deltagit från respektive företag.  

4.2.2 Medarbetarnas demografi 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Fråga 1: Kön 

 

Respondenterna markerade med ett kryss i enkäten på vilket kön de tillhörde. Som sett ovan, 

är det en majoritet av kvinnor i Företag A och B, samt en majoritet av män i Företag C och D.  

4.2.3 Medarbetarnas åldersfördelning 

 

 

 

 
 

Diagram 1. Fråga 2: Ålder 

 

Diagram 1 visar respondenternas åldersfördelning bland företagen. Företag C var det enda 

företaget som hade respondenter under 19 år. 
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4.2.4 Medarbetarnas kunskap om företagsmål 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 2. Fråga 8: Vilka mål får du information om i företaget? 

 

Diagramet belyser fråga 8 ur enkäten och är kopplad till medarbetarnas kunskap om de olika 

mål företaget vill uppnå. De flesta respondenterna i respektive företag påstår att kunskap om 

dags- och veckomål är något de har. Företag D har dock många medarbetare som saknar 

kunskap om företagsmålen, framförallt målen för året. Man kan även tydligt se att 

respondenterna i Företag C har god kunskap om dags- och veckomål. 

4.2.5 Medarbetarnas anställningsform och tid 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 3. Fråga 3: Vad har du för anställningsform 

 

Majoriteten av respondenterna är tillsvidareanställda i respektive företag. Visstidanställning är 

lägre i Företag A och B. Företag A och B har mer tillsvidareanställda än Företag C och D. 50 

% av respondenterna i Företag D är tillsvidareanställda och resterande är visstidsanställda. 
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Diagram 4. Fråga 4: Hur länge har du arbetat hos företaget 

 

Företag D har en relativt blandad anställningstid hos sina medarbetare. En majoritet av 

respondenterna från Företag A har arbetat hos dem i över sju år. Inga av respondenterna på 

Företag C har arbetat i mer än två år på arbetsplatsen. I Företag B har inga respondenter 

arbetat i mindre än två år. 

4.2.6 Medarbetarnas prioriteringar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 5. Fråga 5: Vad är viktigt för dig som anställd? 

 

I Fråga 5 fick respondenterna möjlighet att ange ur skalan 1-5 där 5 representerade ”Mycket 

viktig” och 1 representerade ”Mindre viktigt”, över vad de prioriterade högt respektive lågt. 

Övre delen av figuren visar respondenternas högre prioriterade kategorier, 4-5 ur skalan. 

Undre delen av figuren visar respondenternas lägre prioriterade kategorier, 1-2 ur skalan. 
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Resterande respondenter angav numret 3 ur skalan, vilket representerar ”Varken eller” eller 

”Neutral”.  

Det framgår att ungefär hälften av respondenterna på respektive företag prioriterade ”Bra 

lön”, medan resterande inte prioriterar det. Omkring 70 % av respondenterna i Företag A och 

cirka 40 % i Företag D har varit neutrala till ”Bra lön”. De framgår även att majoriteten av 

samtliga respondenter prioriterar ”Arbetstrygghet” och ”Arbetskamrater” högst. Respondenter 

från Företag C angav ”Beröm på arbetet” och ”Karriärsmöjligheter” högre än de andra 

företagen. ”Karriärmöjligheter” har icke-prioriterats högst bland respondenterna i Företag B. 

 

 

  

 

 

 

 

Tabell 3. Fråga 9: Ta ställning till följande påståenden (1-5) 

 

I Tabell 3 och Tabell 4 har respondenterna tagit ställning till olika påståenden och markerat 

sina svar på en skala 1-5. I Tabell 3 framgår det att majoriteten av samtliga företags 

respondenter anser att bonus får dem att prestera bättre. Respondenter från Företag B och C 

anser att dem presterar bättre när de får priser och gåvor, medan respondenter i Företag D 

anser att deras presation inte höjs av sådana belöningar.  
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Påstående 5. Jag hade valt beröm från chefen framför en bonus på lönen (500kr)                   

Siffrorna nedan är beräknade i procentenheter (%) 



EMPIRI 

49  

 

Samtliga respondenter i respektive företag föredrar grupp- före individuella belöningar, men 

med hjälp av påståendet ”Om jag presterar bra vill jag att andra ska kunna ta del av min 

belöning” ser man att respondenterna i Företag C och D föredrar individuella belöningar mer 

när de själva presterat bra, se Tabell 3 och Tabell 4. 

Ur påståendet ”När jag känner att jag kan klara av min arbetsuppgift blir jag motiverad” kan 

det utläsas att en majoritet av respondenter från respektive företag är mer motiverade om de 

känner sig kapabla att avklara arbetsuppgifterna. Närmare 65 % av respondenterna från 

Företag C angav 4-5, i skalan 1-5, att de föredrar beröm framför en bonus. Resterande 

respondenter i Företag A, B och D föredrar inte beröm framför bonus. Det framgår dock i 

påståendet ”Beröm och positiv feedback från chefen får mig att vilja prestera mer på jobbet” 

att beröm motiverar samtliga respondenter i de fyra företagen, se Tabell 3 och Tabell 4. 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4. Fråga 9: Ta ställning till följande påstående (6-9) 

 

Majoriteten av respondenterna i Företag B tycker inte att lokalen är i ett bra skick. Även bara 

en tredjedel av respondenterna i Företag A tycker att deras arbetslokal är i ett bra skick. 

Majoriteten av respondenterna från Företag C och D tycker att lokalen är i ett bra skick.  
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De flesta respondenter i respektive företag anser att de presterar bättre när dem erhåller 

belöningar som hela butiken eller varuhuset tar del av, dock instämde färre respondenter i 

Företag D om detta. 

4.2.7 Vad företagen bidrar med 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 5. Fråga 6: Ta ställning till följande påståenden 

 

På fråga 6 har respondenterna tagit ställning till olika påståenden och markerat sina svar på en 

skala 1-5, se Tabell 5. 

Det framgår tydligt ur påståendet “Jag tycker att mina arbetsuppgifter är intressanta” att 

samtliga företag bidrar till intressanta arbetsuppgifter, utom Företag B, där endast hälften av 

respondenterna instämmer. Samtliga företag ger eget ansvar till sina medarbetare, men flest 

deltagare från Företag B upplever detta, medan minst antal respondenter från Företag D. 

Beröm från chefen, uppfattar respondenterna från Företag A och B, att deras företag bidrar 

med. Omkring 60 % av respondenterna från Företag D instämmer inte i att de får tillräckligt 

med beröm från chefen. Endast hälften av respondenterna från Företag C anser att chefen ger 
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beröm. Cirka 70 % av samtliga respondenter, i respektive företag, anser att belöningarna är 

rättvist fördelade.  

Omkring hälften av respondenterna i Företag A påstår att de har möjligheter att utvecklas 

karriärsmässigt. Från Företag D anser mer än häften av respondenterna, att de inte har 

möjliget till karriärutveckling. Omkring 70 % från Företag B och C anser att dem har 

möjlighet att utvecklas karriärmässigt. Samtliga respondenter från Företag A och B känner sig 

uppskattade, medan 85 % från Företag C och 66 % från Företag D gör det. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. Vad bidrar företagen med 1 

 

I Figur 10 har respondenter som endast angivit 4-5, ur skalan 1-5 från fråga 6 tagits med för 

att tydligare utläsa vad de upplever, och anser att företagen bidrar med (se Tabell 5). 

I denna figur ser man att Företag C ger ett balanserat utbud av de olika kategorierna till sina 

medarbetare, medan Företag D inte har en lika god balans, som exempelvis, 

karriärmöjligheter och beröm.  
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Tabell 6. Fråga 7: Ta ställning till följande påståenden 

 

Även på fråga 7 har respondenterna tagit ställning till olika påståenden och markerat sina svar 

på en skala 1-5, se Tabell 6.  

I respektive företag påpekar cirka 70 % av respondenterna att de trivs på sin arbetsplats. 

Arbetsvillkoren anser omkring 70 % av respondenterna, i respektive företag, är goda. 

Personalpolitiken har nästan 75 % av respondenterna i Företag A och B kunskap om, men i 

Företag C och D är det endast omkring hälften av respondenterna som har kunskap om den. 

God relation till chefen menar 90-100 % av respondenterna i Företag A och B att de har. 

Medan ungefär hälften av respondenterna från Företag C och D anser att de har det. 
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Figur 11. Vad bidrar företagen med 2 

 

I Figur 11 har respondenter som endast angivit 4-5 ur skalan 1-5 från fråga 7 tagits med för att 

tydligare utläsa vad respondenterna upplever, och anser att företagen bidrar med (se Tabell 6). 

I figuren ser man tydligare att Företag B håller en god balans i de olika kategorierna, medan 

Företag C och D inte håller en lika god nivå. Exempelvis kan man se att endast omkring 40-

50 % av respondenterna i Företag C och D anser att de har en god relation till sina chefer.  
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4.2.8 Enkätens öppna fråga  

I Figur 12 presenteras svaren vi erhållit från respondenterna på fråga 10 ur 

enkätundersökningen. Frågan var; ”Förklara kortfattat din tanke med att arbeta där du i 

dagsläget arbetar?”. Denna fråga användes för att få ett personligare svar från respondenterna 

när de fick chansen att uttrycka sig i en egen mening om varför de valt att arbeta på sin 

arbetsplats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12. Fråga 10: Öppen fråga

Företag A 

”Arbeta för att klara budget” 

”Få fastanställning” 

”Utvecklas inom företaget och klättra inom det!” 

”Uppnå de mål som är uppsatta mellan mig och företaget, samt att utvecklas i min arbetsroll” 

Företag B 

”Att ha en fin butik för kunden” 

”Personligutveckling” 

”En fastanställning” 

”Ger så mycket jag kan till försäljningen och vara stolt att jag jobbar för mitt varuhus och även att 

utvecklas mer!” 

Företag C 

”Utvecklas” 

”Personligutveckling” 

”Starkare ledarskap och mer resultatorienterad” 

”Klättra i företaget” 

”Tjäna cash” 

”Bli en ledare” 

Företag D 

”Personligutveckling” 

”Att utvecklas” 

”Bli en duktig säljare och kunna hantera alla situationer och kundmöten”  
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5.  Analys 

 

I detta kapitel kommer empirin att sammankopplas med de valda teorierna samt genomför vi 

en analys utifrån frågeställningens två begrepp; inre- och yttre motivationsfaktorer. Vi 

kommer således att använda Ryan & Deci’s (2000) modell.  

 

 

Undersökningens frågeställningar är; är det inre eller yttre motivationsfaktorer som har störst 

positiv påverkan på unga medarbetares motivation? Samt; vilka incitament tillämpar företag 

för att motivera sina medarbetare att utföra önskade prestationer? 

Ryan & Deci (2000) menar att individer styrs av inre- och yttre omständigheter som påverkar 

deras motivation. Att en individ utför något för att den själv upplever att aktiviteten är 

uppfyllande, är ett exempel på inre motivation. Medan yttre motivation präglas av ett framtida 

förhållande, exempelvis en belöning som erhålls först när aktiviteten är slutförd.  

5.1 Analys av Företag A 

5.1.1 Inre motivation  

Ur enkätens sjätte fråga framgår det att närmare 80 % av respondenterna anser att företaget 

delegerar ansvar till medarbetarna. Enligt Herzberg (se Jacobsen & Thorsvik 2010), är eget 

ansvar en motivationsfaktor och Parment (2008) nämner också att unga medarbetare söker 

eget ansvar för att utvecklas. Omkring hälften av respondenterna anser att Företag A ger dem 

karriärmöjligheter. Andersson nämner i intervjun att avancemang finns, dock behöver man 

jobba länge i företaget. Det syns på enkätens öppna fråga att karriär är något respondenterna 

värdesätter. Karriär kan betraktas som personlig utveckling och erkännande utifrån Maslows 

behovstrappa (Jacobsen & Thorsvik 2010), se Figur 2. Eftersom karriär eftersöks av 

respondenterna skulle det kunna tolkas som att det har en koppling till individens egna mål 

och därmed utgöra en inre motivationsfaktor. 

 I fråga 6 kan man utläsa att omkring 80 % av företagets respondenter anser att deras 

arbetsuppgifter är intressanta. Bakka et al. (2001) menar att arbetsuppgifternas karaktär tillhör 
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Herzbergs motivationsfaktorer och Twenge et al. (2010) stödjer detta, och tillägger att unga 

medarbetare motiveras av intressanta och utmanande arbetsuppgifter. Detta i sin tur skulle 

kunna tolkas som att respondenterna blir inre motiverade av intressanta arbetsuppgifter 

eftersom det skapar en personlig tillfredsställelse.  

I fråga 5 prioriterade respondenterna trygghet på arbetet och arbetskamrater. Ur Maslows 

behovstrappa skulle det kunna tolkas som att de befinner sig mellan andra och tredje 

trappsteget. Det är inte förvånande, eftersom många respondenter har arbetat i företaget i över 

sju år, men endast jobbar deltid. Detta skulle även kunna tolkas ur Maslows behovstrappa att 

respondenterna motiveras av att erhålla mer arbetstimmar. Enligt Maslow motiveras individer 

av behov som inte är tillfredsställda (Jacobsen & Thorsvik 2010). Genom att ge medarbetarna 

mer arbetstimmar, menar Fallon (2009), att det kan ge unga medarbetare en känsla av 

betydelse för företaget. Såldes att medarbetarnas trygghet och sociala behov inte är personligt 

tillfredställda, vilket i sin tur kan innebära, att inre motivation driver dessa medarbetare att 

tillfredsställa dessa behov och erhålla personlig tillfredsställelse över en längre period. Trivsel 

på arbetsplatsen anser omkring 65 % av respondenterna att de upplever och detta kan skapa en 

glädje vid utförande av arbetsuppgifterna vilket därmed kan utgöra en inre drivkraft. 

Andersson framhåller även att han har en god relation till sina medarbetare, vilket också 90 % 

av respondenterna upplever, vilket enligt Herzberg (se Jacobsen & Thorsvik 2010) kan tolkas 

som att Andersson förebygger vantrivsel. 

Systembelöningar är typer av yttre motivationsinstrument enligt Ryan och Deci (2000). 

Andersson påpekar att ledningen har ändrat sin tidigare gruppbelöning till en systembelöning 

för att skapa mer rättvisa och sammarbete. Eftersom respondenterna anser att de belönas 

rättvist, kan detta argumenteras som att medarbetarna upplever en personlig tillfredställse, 

vilket gör det möjligt att systembelöningen skulle kunna tolkas som en inre motivationsfaktor. 

5.1.2 Yttre motivation 

Enligt Vroom (1964) ska belöningar ha en tydlig förbindelse med de mål företaget vill uppnå. 

Respondenterna i Företag A erhåller belöningar först när resultatet har uppnåtts. Målen för 

året bryts ner i veckomål och förmedlas via morgonmöten, berättar Andersson. Locke et al. 

(1981) säger att tydliga mål ökar prestationen bland medarbetarna. Målen för veckan tycks 

vara tydliga eftersom majoriteten av företagets respondenter har kunskap om dags- och 

veckomål. Vidare diskussioner med Andersson leder till att han även påpekar att prestationen 

bland medarbetarna är högre i början av veckan för att klara målet tidigare, vilket skulle 



ANALYS 

57  

 

kunna tolkas som att veckomålen är relativt enkla att uppnå, eftersom medarbetarna redan i 

början av veckan hinner uppnå dem. Locke et al. (1981) menar att lättuppnådda mål inte leder 

till ökad prestation och Twenge et al. (2010) tillägger att unga medarbetare motiveras av 

utmanande arbetsuppgifter eftersom det gynnar deras personliga utveckling. Anderssons egen 

uppfattning är dock att man inte kan vara på högvarv hela tiden och hans argument kan 

stödjas av Vroom som påpekar att individer måste kunna förvänta sig att uppnå målen för att 

motivation ska uppstå. Detta kan tyda på att inre motivation inte driver dem till prestation, 

eftersom medarbetarna inte utvecklas utan vill avverka sina mål för att erhålla belöningar. Det 

skulle därför kunna tolkas som att de istället drivs av yttre motivationsfaktorer för att uppnå 

företagets mål. 

Lön skulle kunna tolkas som en yttre motivationsfaktor, eftersom det får individen att sträva 

efter ett framtida mål. Dock prioriterade endast omkring 30 % av respondenterna en bra lön, 

möjligtvis för att majoriteten av respondenterna har ett tillfredsställt fysiologiskt behov. 

Maslow menar att man går vidare i trappan när man tillfredställt ett tidigare behov (Jacobsen 

& Thorsvik 2010), vilket i sin tur skulle kunna förklara varför medarbetarna prioriterar nästa 

trappsteg, trygghet, högre än det fysiologiska. Dock bör lön beaktas, enligt Herzberg, där han 

framhåller, att lön är en hygienfaktor och kan utgöra vantrivsel. Detta betyder således att lön 

inte nödvändigtvis är motiverande, men att den kan leda till vantrivsel om den är otillräcklig. 

Grupp- och systembelöningar är belöningar individer erhåller vid ett senare tillfälle och är 

således enligt Ryan & Deci (2000), yttre motivationsfaktorer.  I fråga 9 ansåg cirka 65 % av 

respondenterna att de presterar bättre när de erhåller grupp- och systembelöningar. Enligt 

Jacobsen & Thorsvik (2010) främjar gruppbelöningar sammarbete mellan individer men 

skapar också en konkurrens i företaget, medan systembelöningar istället minskar 

konkurrensen. Yttre belöningar visar sig alltså också kunna vara av vikt för medarbetarnas 

motivation. 

Beröm kan argumenteras vara en inre motivationsfaktor, men eftersom beröm är något man 

erhåller vid ett senare tillfälle, har vi valt att placera den som en yttre motivationsfaktor. Unga 

medarbetare värdesätter symboliska belöningar, som erkännande från chefen (Inceoglu, 

Segers & Bartram 2012) och uppskattning från arbetskamrater (Wong et al. 2008). Andersson 

berättar i intervjun, att han ger beröm när det verkligen behövs, men inte alltför ofta. Han 

anser att mycket beröm kan försämra effekten på lång sikt. Samtliga respondenter anser att 

företaget ger dem uppskattning och erkännande samt omkring 65 % känner sig rättvist 
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belönade. Vilket kan tyda på att yttre motivationsfaktorer ökar deras prestation för att erhålla 

ett framtida erkännande. Detta skulle kunna argumenteras som en inre motivation, men 

eftersom det inte kan säkerställas att en viss typ av personlig tillfredställse eller utveckling 

uppstår, kan beröm bedömas vara en yttre motivationsfaktor i Företag A. 

Erkännande skulle kunna tolkas som en form av beröm och beröm nämner Herzbergs är en 

motivationsfaktor (Jacobsen & Thorsvik 2010), vilket stödjs av att samtliga respondenter i 

fråga 9 instämmer med att de motiveras av beröm. Dock anser cirka 90 % av respondenterna 

att de blir mer motiverad av en bonus än beröm vilket tyder på en preferens för reella 

belöningar. Reella belöningar, nämner Kohn (1993) och Herzberg (se Abrahamsson & 

Andersen 2007), är kortsiktiga belöningar och således inte är motiverande i längden. Detta 

antagande kan stämma, men med tanke på att många endast arbetar deltid, kan detta tyda på 

att medarbetarna föredrar en bonus eftersom de inte har en stadigvarande inkomst. En möjlig 

tolkning är att en variation finns på yttre motivationsfaktorer bland medarbetarna i Företag A. 

5.2 Analys av Företag B 

5.2.1 Inre motivation 

Bengtsson och närmare 75 % av respondenterna anser att deras arbetslokal inte håller ett bra 

skick vilket, enligt hygienfaktorerna, kan indikera på att medarbetarna vantrivs med 

arbetslokalen. Bengtsson hävdar dock att detta inte påverkar medarbetarnas motivation vilket 

stödjs av tvåfaktorteorin, där det endast kan uppstå vantrivsel genom en bristande arbetsmiljö 

men nödvändigtvis inte en brist av motivation (Bakka et al. 2001). Abrahamsson & Andersen 

(2007) kritiserar dock Herzbergs tvåfaktorteori genom att somliga anser hygienfaktorer vara 

motivationsfaktorer, vilket skulle kunna betyda att lokalen påverkar medarbetarnas 

motivation. 65 % av respondenterna ansåg att arbetstrygghet var viktigt och detta kan utifrån 

Maslows behovstrappa tyda på att respondenterna i Företag B har ett behov av trygghet. 

Enligt Maslow drivs individer av sina behov (Jacobsen & Thorsvik 2010). Detta kan således 

kopplas till de inre motivationsfaktorerna, eftersom medarbetarna vill ha en tryggare 

arbetsmiljö. 

Över 50 % av respondenterna prioriterade även bra arbetskamrater. Det framgår också ur 

intervjun med Bengtsson, när hon nämner, att medarbetarna brukar anordna egna after work-

aktiviter och även har sociala relationer utanför jobbet. Enligt Maslows behovstrappa kan det 

tyda på att somliga medarbetare drivs av ett socialt behov. Det kan även förklaras av att 65 % 

av respondenterna anser att de trivs på arbetet. För de medarbetare som saknar trivsel och 
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arbetstrygghet, menar Bakka et al. (2001), genom hygienfaktorerna att det kan leda till 

vantrivsel. En möjlig tolkning blir att after work-aktiviteterna inte leder till trivsel utan endast 

förebygger vantrivsel. För att skapa en personlig tillfredsställelse behöver vantrivsel 

förebyggas, vilket kan skapa en inre motivation. 

Vrooms förväntansteori understryker att individer även måste förvänta sig att uppnå resultatet 

för att arbetet ska vara motiverande (Abrahamsson & Andersen 2007). I Företag B anser 

samtliga medarbetare att de blir motiverade av att de känner att de kan utföra 

arbetsuppgifterna. För att underlätta arbetet för medarbetarna delar Bengtsson in ledningens 

årsmål till veckomål där 90 % av medarbetarna anser att de har god kunskap om dessa mål. 

Bengtsson kopplar veckomålen till olika säljtävlingar med priser som hon anordnar. Med stöd 

av förväntansteorin skulle det kunna tolkas som att hon genom detta skapar instrumentalitet, 

eftersom belöningen blir närmare kopplad till resultatet.  

Enligt Parment (2008) och Twenge et al. (2010) motiveras unga medarbetare av intressanta 

arbetsuppgifter. Bengtsson påstår att säljtävlingarna arrangeras ofta och hon tillägger att 

tävlingarna uppmuntrar hennes medarbetare. Det skulle således kunna tolkas som att hon ger 

medarbetarna intressanta arbetsuppgifter, men i fråga 6, var det emellertid endast 55 % av 

respondenterna som ansåg det. Det kan indikera på att somliga medarbetarna inte drivs av inre 

motivationsfaktorer. 

Bengtsson anser att hon delegerar mycket ansvar till sina medarbetare. Fallon (2009) påstår 

att eget ansvar och möjlighet att synas i företaget är en stark drivkraft för unga medarbetare. 

Det stödjs av enkäten, där omkring 90 % av respondenterna anser att de får ta mycket eget 

ansvar. Eget ansvar kan innebära att respondenterna känner sig självstyrda i företaget och 

därmed ges möjlighet att känna personlig utveckling. 

Företag B har interna utbildningar och erbjuder medarbetarna karriärmöjligheter, där 

Bengtsson även tillägger att det finns goda möjligheter i företaget om man presterar bra. 65 % 

av respondenterna instämmer i att företagen erbjuder detta, dock är det 60 % av medarbetarna 

som inte prioriterar karriärmöjligheter. Det talar emot vad andra studier påpekar om unga 

medarbetare, när Inceoglu, Segers & Bartram (2012) hävdar, att karriär är något som unga 

medarbetare föredrar. Det kan innebära att respondenterna inte drivs av personlig utveckling, 

utan andra typer av inre motivationsfaktorer. 
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5.2.2 Yttre motivation 

Belöningar kan enligt Jacobsen & Thorsvik (2010) vara i form av symboliska eller av reella. 

Symboliskabelöningar präglas av beröm och erkännande från chef, medan reella belöningar 

har ett penningvärde. Dessa belöningar kan sedan mottas av antingen individer, grupper eller 

hela systemet. Bengtsson nämner att priserna medarbetarna kan erhålla i säljtävlingarna, 

främst präglas av individuella- och gruppbelöningar. De reella belöningarna medarbetarna 

erhåller är exempelvis bio- och evenemangsbiljetter medan de symboliskabelöningarna oftast 

är beröm. Bengtsson tillägger även att hon ofta visar uppskattning genom att fylla 

lunchrummet med fika när medarbetarna presterat bra, vilket stödjs av att 83 % av 

respondenterna ansåg att de erhöll beröm på arbetsplatsen. Enligt Twenge et al. (2010) utgör 

beröm en stark drivkraft och är en av de viktigaste belöningarna för unga medarbetare.  

Dock när respondenterna i fråga 9 fick valet mellan beröm från chefen eller att erhålla en 

bonus, föredrog 58 % av respondenterna en bonus vilket också kan styrkas av att närmare 80 

% av dem ansåg att en bonus var motiverande. Även 66 % ansåg att priser och gåvor 

motiverade dem, vilket skulle kunna tolkas som att dessa reella belöningar är mer 

motiverande än de symboliska. Fallon (2009) argumenterar däremot för att de inte motiverar 

individen på lång sikt. Men med tanke på att yttre motivationsfaktorer är faktorer som endast 

påverkar motivationen på kort sikt skulle Fallon’s påstående kunna stämma, men att det 

möjligtvis indikerar på en preferensvariation av de yttre motivationsfaktorerna. 

I fråga 5 kan man utläsa att omkring 60 % prioriterade en bra lön. Det kan därför hävdas, 

utifrån hygienfaktorerna, att en viss vantrivsel kan existera. Enligt behovstrappan kan det 

samtidigt betyda att medarbetarna har ett behov av lön eftersom behovet inte är tillfredsställt. 

Detta kan även argumenteras vara en form av symbolisk belöning enligt Merchant & Van der 

Stede (2007) och Bonsdorff (2011) eftersom de framhåller att en bra lön kan medföra en 

känsla av framgång och högre status hos medarbetaren. En möjlig tolkning kan vara att lön 

bidrar till personlig utveckling, således att de yttre kompletterar de inre faktorerna. 

Gällande belöningar, instämde 74 % av respondenterna att de föredrog grupp- framför 

individuella belöningar. Grupp- och systembelöningar menar Jacobsen & Thorsvik (2010) kan 

leda till att mindre konkurrens kan uppstå mellan medarbetarna eftersom färre konkurrerar om 

belöningarna. Detta kan tolkas som att medarbetarna i Företag B är mån om sitt sammarbete 

och sin sammanhållning, vilket kan förklara varför majoriteten av företagets respondenter 

prioriterade goda arbetskamrater högt. Tolkningen kan stödjas av att omkring 70 % av 
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respondenterna anser att de motiveras av systembelöningar. Det går emellertid att diskutera 

om konkurrens är positiv eller negativ för medarbetarnas motivation i Företag B. Jacobsen & 

Thorsvik (2010) anser att det behövs en viss konkurrens för att motivera medarbetarna att 

sträva mot belöningarna. Med tanke på att de värderar sammanhållning och kamratskap högt, 

väljer de möjligtvis yttre belöningar, i form av grupp- och systembelöningar, för att inte skada 

relationen till sina medarbetare. Därmed kan det indikera att de därigenom tillfredsställer sitt 

sociala- och trygghetsbehov, som utgör inre motivationsfaktorer. 

5.3 Analys av Företag C 

5.3.1 Inre motivation 

Ur Ryan & Deci’s (2000) teori skulle karriär kunna tolkas som en inre motivationsfaktor 

eftersom karriär är nära kopplat till självförverkligande. I Företag C prioriterade 80 % av 

respondenterna karriär, vilket även framgår i den öppna frågan, där respondenter nämner att 

de vill utvecklas och avancera i företaget. Resultatet i Företag C kan kopplas till andra studier 

om unga medarbetare, eftersom det framgår att de blir motiverade av sådana belöningar 

(Inceoglu, Segers & Bartram 2012). Carlsson, chef i Företag C, påpekar att karriär är något 

som uppmuntras i företaget, vilket också 88 % av respondenterna instämmer med. 

Eget ansvar anser 75 % av respondenterna att de får i Företag C, vilket är en viktig 

motivationsfaktor Herzberg (se Jacobsen & Thorsvik 2010), och vital för att unga 

medarbetare ska känna att de utvecklas (Parment 2008). På fråga 7 svarade 75 % av 

respondenterna att de trivs på sin arbetsplats. Trivsel, menar Fallon (2009), är ett förhållande 

som motiverar medarbetare på lång sikt. Eftersom trivsel är en personlig känsla, kan det ses 

som en inre motivationsfaktor. Uppskattning, anger 85 % av respondenterna att de får på 

arbetsplatsen och denna upplevelse skulle man kunna tolka som att den kan leda till trivsel.  

I Företag C prioriterade 60 % av respondenterna arbetskamrater. Detta skulle kunna visa sig 

vara förhållanden eller behov av arbetskamrater som påverkar fritiden, vilket i sin tur kan leda 

till vantrivsel (Bakka et al. 2001). Man kan utläsa i fråga 9 att 85 % av respondenterna anser 

att arbetslokalen är i ett bra skick. Carlsson nämner även att lokalen är relativt ny och är i ett 

bra skick eftersom en nyrenovering nyligen har ägt rum. Man kan även se i fråga 7 att 

arbetsvillkoren anses vara goda av 70 %. Detta kan tyda på att företaget har arbetat, eller 

arbetar med förhållanden, som förebygger vantrivsel och därmed ökar den personliga 

tillfredsställelsen. 
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I fråga 6 framgår det att 85 % av respondenterna anser att de har intressanta arbetsuppgifter, 

vilket skulle kunna bedömas som en inre motivationsfaktor enligt Ryan & Deci (2000), 

eftersom medarbetarna kan känna en personlig tillfredställelse av arbetsuppgifterna. Det 

stödjs av Bakka et al. (2001) som påstår att intressanta arbetsuppgifter skapar motivation, 

vilket också närmare 90 % av respondenterna instämmer med. 

5.3.2 Yttre motivation  

Beröm, är något Carlsson anser motivera medarbetarna mest. Detta framgår tydligt, eftersom 

85 % instämmer i att det motiverar dem. Carlsson tillägger; en belöning som kommer för ofta 

tappar sin funktion. Vilket skulle kunna förklara varför endast 50 % av respondenterna påstår 

att de får beröm i Företag C. Beröm är en symbolisk belöning och enligt Merchant & Van der 

Stede (2007), kostar det inte företaget något rent finansiellt och prioriteras även av 60 % av 

respondenterna i Företag C. Eftersom 50 % inte anser att de får beröm av chefen kan det 

kopplas till att det endast är 40 % som anser att de har en god relation till chefen. Därmed kan 

Företag C riskera att en brist i motivation uppstår, enligt Herzberg (se Jacobsen & Thorsvik 

2010). Det kan dock diskuteras, eftersom 75 % av respondenterna anser att de blir rättvist 

belönade och därigenom skulle kunna tolkas som en återkoppling till deras prestation. 

I Företag C är det endast 40 % av respondenterna som prioriterar lön högt, vilket således 

medför att majoriteten ställer sig neutrala eller inte prioriterar lön. Detta skulle kunna tolkas 

som att lön inte är en motivationsfaktor för medarbetarna i Företag C eller att de är tillräckligt 

tillfredställda med sin lön (Jacobsen & Thorsvik 2010). Men eftersom Carlsson nämner att 

företaget har en provisionsbaserad lön, är det möjligen påslaget på lönen som motiverar 

medarbetarna, med tanke på att 75 % av respondenterna instämmer i att bonus motiverar dem. 

Dock hävdar Khon (1993) att reella belöningar inte motiverar långsiktigt, vilket kan förklara 

varför de ansåg att beröm motiverade dem mer än bonus. 

Gruppbelöningar föredrar 75 % av respondenterna framför individuella belöningar. I Företag 

C framgår det att det endast finns beröm och andra typer av symboliska belöningar på 

gruppnivå. Det framgår även att endast 15 % är villiga att dela med sig av en belöning, vilket 

kan tolkas som att individuella belöningar är något som föredras av medarbetarna i Företag C.  

Veckomålen påstår samtliga respondenter i Företag C att de har kunskap om. Omkring 85 % 

känner till målen för dagen och cirka 50 % har förståelse om årsmålet. Carlsson uppger att 

företaget har tydliga mål och att mätning görs varannan dag, och följaktligen upplever sig 

respondenterna vara välinformerade om dags- och veckomål. Årsmålet påvisades vara mer 
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otydligt, vilket kan tydliggöra varför respondenternas kunskap om personalpolitiken också var 

låg. 

5.4 Analys av Företag D 

5.4.1 Inre motivation  

I Företag D prioriterades arbetstrygghet och arbetskamrater till cirka 80 %. Enligt Maslow 

motiveras människor av sina otillfredsställda behov (Jacobsen & Thorsvik 2010). Detta skulle 

kunna tolkas som att majoriteten av respondenterna motiveras av att tillfredsställa sina 

trygghets- och sociala behov. Det framgår ur empirin att 50 % är visstidanställda, vilket kan 

påverka arbetstryggheten och därmed utgöra en viktig inre motivationsfaktor för dessa 

medarbetare. 

Enligt Takahashi (2006) är beröm och karriär kraftfulla motivationsinstrument. Eftersom 

beröm och karriär anses placeras högt i hierarkin, prioriterades de inte lika högt som trygghet 

och socialt behov, eftersom endast 50 % ansåg dem vara viktiga. Detta kan stödja tidigare 

antagande, om att respondenterna inte har tillfredställt sitt sociala behov och sin 

arbetstrygghet, och därför anser de inte att beröm och karriär är lika viktig ännu.  

Dock framgår det i fråga 6 att 55 % av respondenterna inte anser att Företag D ger dem 

karriärmöjligheter, vilket kan det betyda att medarbetarna inte känner sig motiverade på grund 

av att de inte upplevt någon form av karriärsmöjlighet i företaget tidigare. I intervjun 

instämmer Danielsson med detta, när han nämner att det inte finns många hierarkiska nivåer i 

företaget. Eftersom karriär är en form av personlig utveckling enligt Ryan & Deci’s (2000), 

kan detta innebära att medarbetarna i företag D, inte motiveras av denna typ av inre 

motivationsfaktor. 

Trivsel anser 67 % av respondenterna att de upplever i Företag D, vilket Tengblad et al. 

(2012) menar att unga medarbetare värderar högt. Även 66 % av respondenterna anser att 

företaget har bra arbetsvillkor, och därmed minskar risken för att vantrivsel ska uppstå (Bakka 

et al. 2001). På fråga 9 ansåg cirka 80 % av respondenterna att de blir motiverade av att klara 

sina arbetsuppgifter, vilket förväntansteorin stödjer eftersom förväntningen att uppnå ett 

resultat även utgör motivation. Motivationen som skapas skulle därför kunna vara en form av 

inre motivation, eftersom trivsel, goda arbetsvillkor och förväntning har en koppling till 

personlig tillfredställelse. 
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Intressanta arbetsuppgifter klassificeras som en motivationsfaktor och skapar en inre drivkraft 

hos individen. 77 % av respondenterna anser att de har intressanta arbetsuppgifter, som kan 

tyda på att de uppskattar att arbeta som säljare i företaget. Danielsson nämner även i intervjun 

att företaget ofta arrangerar tävlingar, vilket kan betyda att företaget, genom sina tävlingar, 

gör arbetet mer intressant. Parment (2009) och Twenge et al. (2010) framhåller att unga 

medarbetare värdesätter intressanta arbetsuppgifter och ansvar. Eget ansvar anser 65 % av 

respondenterna att företaget bidrar med, vilket kan innebära att företaget skapar en 

belöningsvalens och bidrar till en inre motivation.  

5.4.2 Yttre motivation 

På fråga 5 prioriterade 35 % av respondenterna en bra lön, vilket betyder att 65 % inte 

prioriterade det. Eftersom lön, enligt Herzberg, ingår i hygienfaktorerna menar han att de inte 

kan skapa motivation utan endast leda till vantrivsel (Abrahamsson & Andersen 2007). Detta 

skulle kunna förklara varför inte medarbetarna prioriterar en bra lön, utan möjligen ser det 

som en motprestation för utförda tjänster. Bonus ansåg däremot samtliga respondenter var 

motiverande och eftersom bonus inte är lön utan ett lönepåslag är det en form av en reell 

belöning. Bonsdorff (2011) menar att reella belöningar kan skapa en känsla av framgång och 

därigenom vara motiverande. Antagandet stödjs av att endast 33 % av respondenterna föredrar 

beröm framför en bonus.  

22 % av respondenterna anser att chefen ger dem beröm, vilket kan förklara varför endast 34 

% ansåg att de har en bra relation till chefen. Danielsson hävdar; att för mycket belöning inte 

ger någon effekt. Det stöds av Kohn’s (1993) undersökning, där hans resultat visar att 

kognitivt arbete inte bör kopplas till belöning. Mot detta argumenteras av Inceoglu, Segers & 

Bartram (2012) som hävdar att unga medarbetare föredrar symboliska belöningar, som beröm.  

Danielsson berättar i intervjun att de inte använder sig av bonus eller provision i Företag D 

utan endast priser kopplade till säljtävlingar. De är oftast i form av resor och produkter från 

företagets egna sortiment. Priserna respondenter erhåller från tävlingarna visar sig inte vara 

motiverande, eftersom endast 33 % av respondenterna anser det. Danielsson tycker att priser 

och gåvor är ett bra motivationsinstrument och det har använts i företaget i över tolv år. 

Herzberg menar att reella belöningar som priser och gåvor inte är långsiktigt motiverande 

(Abrahamsson & Andersen 2007), vilket kan styrka varför de inte har en motiverande 

inverkan på respondenterna. 
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Gruppbelöningar ansåg omkring 66 % av respondenterna föredra framför individuella 

belöningar, men ur kontrollfrågan svarade endast 22 % av respondenterna att de var villiga att 

dela med sig av sin belöning. Detta skulle kunna tolkas som att individuella belöningar är 

något som föredras av respondenterna i Företag D. Det framgår även i intervjun med 

Danielsson att företaget använder sig av en offentlig tavla där medarbetarna ser sitt 

individuella resultat och tävlar mot andra, vilket skulle kunna förklara varför individuella 

priser föredras, eftersom företaget indirekt skapar en konkurrens mellan medarbetarna. 

Jacobsen & Thorsvik (2010) instämmer i att individuella priser kan skapa konkurrens mellan 

medarbetarna, men att det nödvändigtvis inte behöver vara negativt.  

Systembelöningar, berättar Danielsson, exempelvis består av personalresor till Åre och olika 

campingresor. Han anser att det är belöningar som är eftertraktade och motiverar 

medarbetarna, vilket närmare 70 % av respondenterna instämmer i. Jacobsen & Thorsvik 

(2010) menar att systembelöningar begränsar risken för konkurrens eftersom alla tar del av 

den. Detta skulle kunna tolkas som både negativt och positivt för presationen i Företag D 

eftersom medarbetarna motiveras av tävlingar och konkurrens, men systembelöningar 

minskar konkurrensen. 

I Företag D ger företagsledningen Danielsson månadsmål som han i sin tur bryter ner till 

veckomål. Belöningar bör, enligt Merchant & Van der Stede (2007), avspegla medarbetarnas 

prestation. Angående detta påpekar Danielsson att tävlingarna baseras på dessa mål och att 

informationen placeras på medarbetarnas tavla för att målen ska bli tydliga och lättillgängliga. 

Detta påstående kan stämma, eftersom 70 % av respondenterna anser att de har god kunskap 

om dagens- och veckans mål. Eftersom Danielsson inte informerar medarbetarna om mål för 

året, kan detta belysa varför 80 % av dem inte har kunskap om det. 
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6. Slutsats 

 

I detta kapitel redogörs för undersökningens slutsats där vi besvarar studiens syfte och 

frågeställning med hjälp av vår analys. Vi presenterar även studiens bidrag och förslag till 

vidare forskning inom det valda området.   

    

 

Syftet med denna undersökning är att, med hänsyn till incitamenten som tillämpas i 

detaljhandelsföretag, studera huruvida det är inre eller yttre motivationsfaktorer som har störst 

positiv påverkan på unga medarbetares motivation.  

6.1 Besvarande av studiens syfte  

Vi har kommit fram till att god arbetstrygghet och goda arbetskamrater är de två faktorer som 

har störst positiv påverkan på studiens unga medarbetares motivation. Ur Ryan och Deci 

(2000) teori framgår det att inre motivationsfaktorer har koppling till personliga mål och 

tillfredställelse, medan yttre motivationsfaktorer är i form av belöningar som erhålls efter 

aktiviteten är utförd. 

Arbetskamrater och arbetstrygghet är faktorer som kan klassificeras som inre 

motivationsfaktorer, eftersom dessa utgör en personlig tillfredställelse. Under studien har vi 

även sett betydelsen av Maslows teori, där det framgår att behov driver individer och får dem 

motiverade (Jacobsen & Thorsvik 2010). Därför tror vi att dessa faktorer motiverar de unga 

medarbetarna, eftersom de har ett behov av dem. Behovet uppkommer på grund av att de ovan 

nämnda faktorerna inte är tillräckligt tillfredsställda i deras arbetsmiljö. Bristen på 

tillfredsställelsen kan bland annat bero på en avsaknad av anställningstrygghet och 

kamratskap.  

En mindre viktig inre motivationsfaktor syntes vara karriär, eftersom det endast var 

medarbetare från ett av de fyra företagen som ansåg det vara ett behov och därmed 

motiverande för dem. Denna inre motivationsfaktor innebär således inte att den bör betraktas 

som obetydlig, utan enbart lägre priorterad av de andra företagens medarbetare, eftersom de 

hade behov av personlig tillfredställse och inte nödvändigtvis personlig utvecklig. 
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Intressant nog har vi kommit fram till att yttre motivationsfaktorer inte går att utesluta, 

eftersom de har en påverkan på de inre motivationsfaktorerna. Detta framgick, eftersom en del 

unga medarbetare valde beröm framför bonus, vilket skulle kunna bidra till personlig 

tillfredställelse som de har behov av. Andra unga medarbetare valde däremot bonus framför 

beröm, vilket skulle kunna indikera ett behov av trygghet, eftersom en del medarbetare endast 

arbetar deltid och uppskattningsvis har sämre ekonomi. 

Vi fann även att yttre motivationsfaktorer varierade mer än de inre, vilket stödjs av Ryan & 

Deci (2000), och kan bero på att de inre kommer från individens behov. De yttre påverkar 

utifrån, och inte kan influeras av individen själv, utan endast erhållas i form av belöningar. Vi 

tror också att variation i de yttre motivationsfaktorerna kan försvåra företagens tillämpning av 

incitamenten för att motivera sina medarbetare optimalt. 

För att besvara studiens frågeställningar, har vi även tagit hänsyn till företagens 

incitamenttillämpning. Därför har vi valt att samla kunskap om vilka typer av 

incitamentsystem de fyra detaljhandelsföretagen använde sig av. Vi fann att samtliga företag 

använde sig av säljtävlingar som är kopplade till företagens respektive mål med syfte att 

skapa målkongruens mellan företaget och medarbetaren. I säljtävlingarna ingick det reella och 

symboliska belöningar i form av bonus, provision, beröm, produkter ur företagens egna 

sortiment, resor och biljetter till olika evenemang. Belöningarna bidrog till yttre motivation 

hos de yngre medarbetarna och var mer eller mindre motiverande, eftersom de inte alltid 

bidrog till en inre motivation. 

Som en summering drivs unga medarbetare mest av inre motivationsfaktorer i de fyra 

studerade företagen, men med komplement av de yttre. Således, att de nödvändigtvis inte är 

oförenliga, eftersom de yttre motivationsfaktorerna bidrar till en form av inre motivation. 

6.2 Studiens bidrag 

Studien bidrar med en ökad förståelse av vad som motiverar unga medarbetare mer och 

mindre inom detaljhandeln, samt vilka incitament de valda företagen använder för att 

motivera sina medarbetare att utföra önskade prestationer. Då tidigare forskning framför allt 

varit inriktat mot medarbetare i allmänhet, har vår studie fokuserat på den yngre arbetskraften. 

Studien har även bidragit med en insikt om hur olika incitament har mer- eller mindre positiv 

påverkan på de unga medarbetarnas motivation. Vi anser slutligen att denna studie bidrar med 

vital kunskap för att företag ska kunna ta steget in i framtiden på ett effektivt sätt, eftersom de 

unga medarbetarna representerar den framtida arbetskraften.  
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6.3 Förslag till vidare forskning 

En del nya frågeställningar har alstrats under undersökningens fortgång. Förslag till vidare 

forskning skulle därmed kunna vara följande: 

 Vilka skillnader av motivationspreferenser finns det mellan olika generationsgrupper? 

 Vilket styrsystem motiverar medarbetare mest? 

 Utformar företag sina incitamentsystem på ett effektivt sätt? 
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide 

 

Vill respondenten vara konfidentiell? 

Ja                Nej   (Lämna blankt om JA) 

Förnamn:_________________        Efternamn:______________________ 

Företag/butik:_____________________________ 

1. Bakgrund 

 Vad är din befattning i företaget?  

 Hur länge har du jobbat för företaget?  

 Hur ser du dig själv som chef? Motivera. 

 

2. Chef & medarbetare 

 Hur många medarbetare har ni i butiken?  

 Bestämmer du över medarbetarnas arbetsuppgifter? 

 Vilken typ av ansvar har du i företaget? 

 

3. Incitamentsystem 

 Använder ni er av någon form av belöning i företaget? 

o Om JA 

 Hur tycker du belöningen fungerar? 

 Har du varit delaktig av belöningens utformande? 

 Har organisationen ett bestämt incitamentsystem som alla era butiker använder sig av? 

o Om JA 

 Vad tycker du om den?  

 Hur tycker du den påverkar era medarbetare? 

 Hur länge har företaget/ni använt era grundläggande incitamentsystem? 

 Hur ofta brukar företaget/ni variera belöningarna? 

 Vad tror du medarbetare tycker om variation på era belöningar? 

 Vad har företaget/ni för olika typer av belöningar och hur kan era medarbetare erhålla 

dessa? Motivera. 

 

4. Mål 

 Har organisationen några uppsatta mål? Motivera. 

 Vilka typer av mål har ni i organisationen? 

 Vet medarbetare om dessa mål? Motivera. 

Avslutande diskussion  
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Bilaga 2. Enkät för medarbetare 

 
Denna enkätstudie är en del av en företagsekonomisk undersökning över hur ni som medarbetare motiveras 

och belönas i arbetslivet. Enkätstudien är en viktig del av det examensarbete vi skriver för Högskolan i Gävle 

och dina svar är av högsta värde för oss. Därför vill vi tacka för att du deltar i vår undersökning! 

1. Kön. (Markera med kryss)  

Kvinna            Man 

 

2. Ålder. (Markera med kryss) 

15-18 år            19-25 år                     26-30 år    31-36 år              36 år -     

 

3.  Vad har du för anställningsform? (Markera med kryss) 

Tillsvidare      Visstidsanställning  Säsongsanställning               Vikariat                Provanställning 

 

4.  Hur länge har du arbetat hos företaget? (Markera med kryss) 

0-1 år            1-2 år                     2-4 år      4-7 år               7 år - 

 

5. Vad är viktigt för dig som anställd  

Ange i skalan 1-5 där 5 = Mycket viktig och 1 = Inte viktig 

Bra lön           Trygghet på arbetet         Bra arbetskamrater        Beröm för din arbetsinsats            Karriär         

  

 

6. Markera med ett kryss per rad och ta ställning till följande påståenden 

            (Instämmer helt)                  (Neutral)                 (Instämmer inte alls)    

                     5            4   3                2           1 

Jag tycker att mina arbetsuppgifter är 

intressanta 

      

Jag får ta mycket eget ansvar på arbetet           

Jag får ofta beröm för väl utfört arbete från 

chefen 

      

Jag tycker att jag blir rättvist belönad på 

jobbet 

      

Jag har möjlighet att utvecklas karriärmässigt       

Jag känner mig uppskattad på jobbet       

Var god vänd sida! 



BILAGOR 

74  

 

7. Markera med ett kryss per rad och ta ställning till följande påståenden 

 

          (Instämmer helt)                      (Neutral)                 (Instämmer inte alls 

                     5              4    3              2           1 

Jag trivs på min arbetsplats       

Jag tycker att företaget har bra arbetsvillkor       

Jag känner till företagets personalpolitik       

Jag har en god relation till chefen       

 

8. Markera med ett eller fler kryss och ta ställning till följande påstående 

Får du som medarbetare information om något/några av dessa mål från företaget? (Lämna blankt om du 

inte erhållits information om detta) 

 

Mål för året                     Mål för månaden                     Mål för veckan                          Mål för dagen

                          

 

9.  Markera med ett kryss per rad och ta ställning till följande påståenden 

     (INSTÄMMER)     

     Mycket bra           Bra        Varken eller       Lite         Mycket lite  

Bonus får mig att vilja prestera mer på arbetet 
      

Priser och gåvor får mig att vilja prestera mer 

på arbetet (exempelvis säljtävling) 

      

Jag tycker gruppbelöningar är bättre än 

individuella belöningar 

      

När jag känner att jag kan klara av  

min arbetsuppgift blir jag motiverad 

      

Jag hade valt beröm från chefen framför en 

bonus på lönen (500kr) 

      

Beröm och positiv feedback från chefen får 

mig att vilja prestera mer på jobbet 

      

Om jag presterar bra vill jag att andra ska 

kunna ta del av min belöning 

      

Jag tycker att arbetslokalen är i bra skick  
      

Jag känner att en belöning som alla i företaget 

får, gör att jag personligen vill prestera mer på 

arbetet 

      

 

10. Förklara kortfattat din tanke med att arbeta där du i dagsläget arbetar?  

 

Svar: 
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Bilaga 3. Tolkningsexempel på enkätundersökningen och koppling till teori. 

 

1. Demografi.  

Ger oss en överblick över könsfördelningen, kan leda till diskussion om kvinnor tenderar 

att svara inom ett vist mönster tillskillnad från män, och vice versa. 

2. Ålder.  

För att undvika att hamna utanför undersökningens syfte, eftersom vi fokuserar på yngre 

generationen (under 31år). 

3. Anställningsform.  

Maslows och Herzbergs faktorer. 

4. Hur länge de arbetat i företaget.  

Erfarenhet svaranden har om företaget och även kopplad till fråga 3 angående trygghet. 

5. Viktigt för den anställde.  

Baserat på Maslows behovstrappa. Hjälper oss att se vart anställda kan befinna sig i 

trappan. Anställda kryssar själva i vad som känns viktigast för dem och vad som är 

viktigast är ofta kopplat till de behov som de vill tillfredsställa. 

6. Ställningstagande frågor. 

Jag tycker att mina arbetsuppgifter är intressanta  (motivationsfaktor självförverkligande) 

Jag får ta mycket eget ansvar på arbetet (motivationsfaktor erkännande) 

Jag får ofta beröm för väl utfört arbete från chefen (motivationsfaktor erkännande) 

Jag tycker att jag blir rättvist belönad på jobbet (förväntansteori valens)   

Jag har möjlighet till att utvecklas karriärmässigt   (motivationsfaktor självförverkligande) 

Jag känner mig uppskattad på jobbet  (motivationsfaktor erkännande) 

7. Ställningstagande frågor.   

Jag trivs på min arbetsplats   (motivationsfaktor) (trygghetsbehov) 

Jag tycker att företaget har bra arbetsvillkor  (hygienfaktor) 

Jag känner till företagets personalpolitik (hygienfaktor) 

Jag har en god relation till chefen   (hygienfaktor) 

8. Ställningstagande frågor.   

Får du som medarbetare information om något/några av dessa mål från företaget? (Lämna 

blankt om du inte ges information om detta) Årsmål Månadsmål Veckomål Dags-mål  

Förväntansteorin (instrumentalitet) (belöningens koppling till mål) (medarbetarnas 

kunskap om varför man belönas) 

9. Ställningstagande frågor (instämmer mycket bra till mycket lite).   

Bonus får mig att vilja prestera mer på arbetet (grupp/individuell) (reella) 

Priser och gåvor får mig att vilja prestera mer på arbetet (grupp/individuella) (symbolisk) 

Jag tycker gruppbelöningar är bättre än individuella belöningar (grupp kontra 

individuella) 

När jag känner att jag kan klara av min arbetsuppgift blir jag motiverad (förväntansteorin) 

Jag hade valt beröm från chefen framför en bonus på lönen (symbolisk framför reell 

belöning) 

Beröm och positiv feedback från chefen får mig att vilja prestera mer på jobbet 

(symboliskabelöningar) 

Om jag presterar bra vill jag att andra ska kunna ta del av min belöning (kontrollfråga till 

gruppbelöningar) 

Jag tycker att arbetslokalen är i bra skick (hygienfaktor) 
Jag känner att en belöning som alla i företaget får, gör att jag personligen vill prestera mer på 

arbetet (systembelöningar) 


