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Sammanfattning  
Detta är en kvalitativ studie med syfte att undersöka hur rollen som mellanchef upplevs samt 
vad som motiverar mellanchefer inom detaljhandel och hur de i sin tur motiverar sin 
personal. Våra teoretiska utgångspunkter är fyra vetenskapliga artiklar som bland annat 
berör hur chefer påverkar anställdas motivation. Dessutom hur viktig prestationsmätning kan 
vara, belöningen som uppkommer som en effekt av detta samt hur olika motivationsfaktorer 
kan inverka på individen. Vi har även två teorier som handlar dels om organisationer och 
dels motivation. Vi har genomfört åtta semistrukturerade intervjuer som vi sedan har 
transkriberat och kodat för att skriva ett resultat utifrån. Vårt resultat visade att 
butikscheferna kände sig väldigt splittrade i sin roll, de var chefer men samtidigt vanliga 
anställda. Dessutom framkom det att butikscheferna upplevde att motivation var något man 
fick, inte byggde upp inifrån. Ytterligare resultat var att chefer och anställda motiverades av 
liknande saker, det skilde inte i motivationsfaktorer på grund av tjänsten utan på grund av 
personlighet. Butikscheferna upplevde också att de aktivt jobbade med att motivera sina 
anställda men att det inte fanns samma engagemang hos deras chef. I vår diskussion tar vi 
upp hur vårt resultat förhåller sig till den tidigare forskning och de teorier vi tagit del av. Vi 
diskuterar bland annat utifrån organisationsteorin hur respondenterna talar om sin roll som 
butikschef. Dessutom för vi en diskussion om vad som motiverar butikschefer och hur de 
påverkar sina anställdas motivation. Slutligen konstaterar vi att våra respondenters svar om 
sin roll stämmer väldigt bra med vad som sägs om chefsrollen i organisationsteorin men att 
vad som uttryckts om motivation inte stämmer lika bra överens med de teorier och den 
forskning vi tagit del av.  
 



 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
INLEDNING 1 

Presentation av företaget 2 

Syfte och frågeställningar 2 

Begreppsprecisering 3 

TIDIGARE FORSKNING 4 

Att belöna på rätt sätt 4 

Chefens motivation spelar roll 5 

Motivation i det långa loppet 6 

Behov, åtgärd och attityd – ett vinnande koncept 7 

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 9 

Att vara i mitten 9 

Att gå för egen maskin (… och inte bara efter morot) 10 

METOD 12 

Metodologisk ansats 12 

Urval 12 

Material 13 

Undersökningens genomförande 13 

Databearbetning 14 

Etiska överväganden 14 

Förförståelse 14 

Arbetsfördelning 15 

RESULTAT 16 

Presentation av intervjusubjekten 16 

Rollen som mellanchef 16 

Vilka arbetsuppgifter säger sig butikschefen ha 16 

Viktiga egenskaper som butikschef 16 

Svårigheter i rollen som butikschef 18 

Mellanchefer 19 

Vad butikschefer motiveras av 20 

Motivation från sina chefer 20 

Anställda 22 

Butikschefens syn på de anställdas motivation 22 

DISKUSSION 25 

Rollen som mellanchef 25 

Mellanchefer 26 



 
 

Anställda 28 

Slutsats 29 

Resultatdiskussion 30 

Metoddiskussion 30 

Fortsatt forskning 30 

KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING 32 

BILAGA 1 – Intervjuguide 34 



1 
 

I första kapitlet kommer vi presentera våra valda ämnesområden samt visa på varför vi 
finner det intressant och viktigt att undersöka. Därefter kommer en kortfattad presentation 
av företaget vi valt att studera för att läsaren skall få större förståelse för 
organisationsstrukturen. Dessutom kommer vi att introducera vårt syfte och våra 
frågeställningar för läsaren samt en begreppsprecisering.  
 
INLEDNING 
Den här uppsatsen skall visa på vilka motivationsfaktorer som påverkar mellanchefers moti-
vation samt hur chefsrollen upplevs. Dessutom kommer uppsatsen beröra hur mellanchefer 
jobbar för att motivera sina anställda.  
Vi kom i kontakt med ämnet motivation under vårt tillämpningsarbete våren 2011 där vi 
undersökte rollkonflikter hos receptionister och hur de påverkades av att ha ett jobb-jag och 
ett privat-jag. Genom det resultat som framkom fick vi reda på att våra respondenter den 
gången motiverades av att de trivdes på arbetsplatsen samt med sitt arbete vilket ledde till att 
de inte påverkades av rollkonflikten som ändå fanns mellan deras olika jag. Vi upptäckte då 
att motivation spelade stor roll för våra respondenter och därför har vi till denna studie valt 
att fortsätta undersöka ämnet motivation fast med en lite annorlunda inriktning. Vi kommer 
denna gång studera hur butikschefer inom detaljhandeln talar om motivation, vad de motive-
ras av och hur de motiverar sin personal. Wieseke m.fl. (2011) beskriver servicebranschen 
och att motivation av säljare inom den blivit ett nyckelord för företagets framgång och 
välmående. Då säljarna är verksamhetens ansikte utåt och är de som har den främsta kontak-
ten med kunderna är det mycket viktigt att finna olika sätt att ständigt höja och förbättra 
prestationen. Utmaningen är att säljarna befinner sig på gränsen mellan organisationen och 
deras kunder. Detta gör att organisationen måste ha ett stort förtroende i hur säljarna agerar 
och beter sig. Att motivera säljarna till att nå deras högsta prestationsnivå är en stor och 
mycket viktig uppgift för mellanchefen då motivationen beskrivs som kärnan i chefens 
kompetens vad gäller bra ledarskap (Wieseke, Kraus, Alavi, & Kessler-Thönes, 2011, s. 
214).  
 
Det är viktigt för alla organisationer att motivera sin personal av tre anledningar ”a) 
attrahera och behålla sin personal, b) stimulera denna till att utveckla sin förmåga och c) få 
denna att anstränga sig för att göra ett bra arbete” (Alvesson & Kärreman, 2007, s. 357). 
Dessutom är det för företag viktigt att hålla personal, både chefer och anställda, motiverade 
för att de skall vara bra förebilder för ny personal eller i chefers fall, få chefskapet att ses 
som en attraktiv position att sträva efter (Franzén, 2004, s. 170).  
 
Vi kommer också att undersöka rollen som mellanchef då vi har en föreställning om att 
denne lätt kan hamna i kläm i hierarkin vilket kan påverka motivationen, dels mellanchefens 
motivation men också de anställdas motivation. Kopplingen mellan motivation och chefskap 
syns tydligt inom ledarskapslitteratur (se Franzén 2004, Pinder 2008, Alvesson & 
Sveningsson 2007). Mellanchefens position i hierarkin innebär påtryckningar från alla håll; 
”ett offer för omgivningens många oförenliga förväntningar, ledningens önsketänkande, 
medarbetarnas motstånd, kundernas och medborgarnas krav och ekonomiska begränsningar” 
(Franzén, 2004, s. 102). Mellanchefen är en position som kantas av situationer där olika 
intressen möts och dilemman uppstår (Franzén, 2004, ss. 102-103).  Mellanchefens position 
innebär dels chefer som styr ovanifrån, vilka kan vara chefer i flera led, och dels personal 
man har under sig, som i sin tur kan ha olika ansvarsområden, och då är underordnade i 
hierarkin. Konsten att klara av rollen som mellanchef är att kunna balansera de olika 
intressen som finns från olika berörda (Alvesson & Sveningsson, 2007, s. 12).  



2 
 

 
Därtill är det med alla de krav som kommer från olika håll inom en organisation inte rimligt 
att tro att mellanchefen skall hinna möta alla dessa krav, vilket gör det nödvändigt att kunna 
delegera uppgifter (Franzén, 2004, ss. 78, 83-84). För att hinna utföra alla sina arbetsuppgif-
ter blir ibland relationen mellan mellanchefen och dennes närmsta chef lidande (Franzén, 
2004, s. 68). Om en mellanchef utför sitt arbete väl påverkar det väldigt mycket inom hela 
verksamheten samt dess resultat och skapar även mervärden för exempelvis personal och 
kunder (Franzén, 2004, s. 2). Just mellanchefen är i en position där det handlar om att pres-
tera för att uppnå resultat vilket gör det extra viktigt att mellanchefen känner sig motiverad, 
för om en chef inte är motiverad har det stor påverkan på hela organisationen vilket kan bli 
mycket kostsamt för företaget (Franzén, 2004, s. 171). 
 
Tidigare i inledningen nämndes Wieseke m.fl. som förklarade att det inom servicebrancshen 
var viktigt att hålla personal motiverad för att företag skulle må bra (Wieseke, Kraus, Alavi, 
& Kessler-Thönes, 2011, s. 214) vilket delvis är anledningen till att vi valt att studera 
servicebranschen. Eftersom servicebranschen omfattas av väldigt många yrken har vi valt att 
gå närmre in på detaljhandeln av den anledningen att vi har en föreställning om att handels-
branschen är väldigt beroende av hög försäljning. Det är därför viktigt att ha motiverad 
personal för att klara de försäljningsmål som satts upp av organisationen, vilket också ställer 
krav på butikschefen som är totalansvarig för att den egna butiken presterar bra. I en säljo-
rganisation är det säljarna som är ansiktet utåt och representerar företaget och då tror vi att 
om säljarna är omotiverade ställer det ännu högre krav på butikschefen så inte en negativ 
bild av företaget sprids.  
 
Det finns begränsat med forskning inom området mellanchefers roll och motivation 
(Kominis & Emmanuel, 2007) samt hur mellanchefer påverkar sina anställdas motivation 
(Wieseke, Kraus, Alavi, & Kessler-Thönes, 2011). I processen med vår uppsats har vi 
däremot funnit att det finns mycket självhjälpslitteratur för chefer i hur de skall jobba med 
motivation, dels hur man som chef kan öka sin egen motivation men också hur man kan 
motivera sina anställda. Det ger oss en inblick i vårt framtida arbetsliv där vi kommer att 
komma i kontakt med mellanchefer och motivation. Genom vår utbildning kan vi hamna i en 
position där vi skall agera stöd till mellanchefer varför vårt ämnesområde är relevant att 
studera. Dessutom har det under vår utbildning talats om vikten av att ha motiverad personal 
vilket också blir relevant för oss i vårt framtida arbetsliv som verksamma på exempelvis en 
HR-avdelning.  

Presentation	av	företaget	
Koncernen vi studerat tillhör detaljhandeln och i koncernen ingår flera olika butikskedjor 
varav vi pratat med butikschefer från två av dessa kedjor. En butikschef som jobbar inom 
vår valda organisation har ansvar för en butik och allt som rör den dagliga driften; personal, 
budget och ekonomi samt planering och rapportering. Utöver det ansvar som butikschefen 
har i sin tjänst ingår det också i arbetsrollen att vara säljare. Butikschefen är en typ av 
mellanchef i denna organisation. Butikschefens närmsta överordnande är regionchefen som 
har ansvar för en hel region som i vårt fall består av cirka 25 butiker. Det yttersta ansvaret 
för butikerna ligger just på regionchefen men ändå är det butikschefen som skall sköta den 
dagliga verksamheten. Underställda butikschefen är i de flesta fall den yttersta personalen, 
alltså säljarna, men i vissa fall har dessa något speciellt ansvar såsom skyltningsansvar.  

Syfte	och	frågeställningar	
Syftet med denna studie är att i en verksamhet inom detaljhandeln undersöka hur rollen som 
mellanchef upplevs, hur de hanterar sin roll som både chef och medarbetare samt vad och 
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vem som motiverar dem. Dessutom vill vi ta reda på hur mellanchefer motiverar sin egen 
personal och vad de tror motiverar dem. De forskningsfrågor vi ställer oss är: 
 

• Hur hanterar butikschefer att vara både chef och medarbetare? 
• Vilka faktorer är motiverande för mellanchefer? 
• Vilken roll och betydelse har mellanchefens överordande chef i motivationsarbetet? 
• Vilka faktorer tror mellanchefer är motiverande för sin personal och hur arbetar de 

med att motivera dem? 

Begreppsprecisering	
Vi har valt att här inte presentera någon definition av begreppet motivation. Detta är av flera 
anledningar varav en är att det inte finns en tydlig förklaring av motivation då det är ett väl-
digt brett begrepp som tolkas olika i olika kontexter. Vi vill därför inte låsa oss vid en defi-
nition utan väljer att förklara vår tolkningsram av motivation i kapitlen tidigare forskning 
och teoretiska utgångspunkter. Dessutom vill vi att våra respondenter skall förklara vad 
motivation betyder för dem, en fråga som inte handlar om rätt och fel. Om vi presenterar en 
begreppsdefinition här kan det innebära att det blir en fråga mer om rätt eller fel uppfattning 
av motivation snarare än vad som är motiverande för en individ.  
 
Vi kommer i denna uppsats benämna våra respondenter som butikschefer i resultatet och 
diskussionen. Begreppet mellanchef kommer vi använda mer övergripande till de delar som 
inte är så specifika samt när vi beskriver vad tidigare forskning och teorier presenterar. Detta 
är för att underlätta för läsaren att särskilja på vad som är vårt resultat och vad andra forska-
re presenterat. 
 
Begreppen säljare och försäljare använder vi som synonymer och lägger ingen värdering i 
dem. Båda används för att förklara den typ av säljare vi har berört i denna studie vilka är 
butikssäljare. Butikssäljarna verkar inom detaljhandeln vilket innebär att man säljer varor 
direkt mot kund i butik.  
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I andra kapitlet kommer vi presentera den tidigare forskning vi valt att använda oss av. I 
och med våra intresseområden, mellanchefer och motivation samt hur mellanchefer kan 
påverka anställdas motivation, har vi valt forskning som berör just dessa ämnen. Artiklarna 
belyser dels hur motivation kan ökas genom belöning och att det är bättre att jobba med 
långsiktiga motivationsfaktorer än kortsiktiga. Dessutom påvisas att chefen har stor 
inverkan på sina anställdas motivation och att det finns vissa faktorer som påverkar 
motivation mer än andra. 
 
TIDIGARE FORSKNING 
Att	belöna	på	rätt	sätt	
George Kominis och Clive Emmanuel (2007) inleder sin artikel med påståendet att för att 
förstå mellanchefers motivation måste man ha ett system som mäter, utvärderar och belönar 
mellanchefernas prestationer. Anledningen till att det är viktigt med ett sådant system är för 
att uppmärksamma chefers arbete med att bland annat uppnå organisatoriska mål genom att 
öka deras motivation.  Författarna undersöker i sin studie hur väl ett sådant här system, 
Performance Measurement, Evaluation and Reward System (PMERS), fungerar och 
påverkar motivationen för 225 mellanchefer på en bank i Storbritannien.  PMERS syftar till 
att korrekt kunna mäta, värdera och eventuellt belöna prestationer och på så vis influera 
chefers tankar om relationen mellan ansträngningar och belöningar (Kominis & Emmanuel, 
2007, ss. 49-54). Studiens mål var att empiriskt utveckla och förfina ramverket för processen 
i hur mellanchefer motiveras samt att de ville fylla en lucka i litteraturen om ledarskap och 
just vad mellanchefer motiveras av (Kominis & Emmanuel, 2007, ss. 49-51). För att 
genomföra studien skickades en enkät ut till 290 chefer på en brittisk bank, 225 stycken 
svarade vilket gav en svarsfrekvens på 78 % (Kominis & Emmanuel, 2007, s. 56).  
 
Resultatet som framkom genom studien visade att en chefs motivation i stor utsträckning 
påverkas av dennes syn på vilket värde inre och yttre motivation har för just personen i 
fråga. De yttre belöningarna är konsekvenser av chefens beteende, såsom lön och befordran, 
medan de inre belöningarna kommer från arbetet i sig såsom känslor av att man presterat, 
självförverkligande, självbestämmande samt att man är kompetent (Kominis & Emmanuel, 
2007, ss. 69-70, 55). För att få en positiv effekt på yttre motivationsfaktorer som finns måste 
de vara prestationsberoende och kopplingen mellan prestationen och belöningen skall vara 
öppen och tydlig. Dessutom förs en diskussion om hur chefer som får belöningar trots att de 
egentligen inte skulle fått det sannolikt kommer uppleva minskad uppskattning för belönin-
gen, vilket kan leda till en minskande motiverande effekt. Att de fått en felaktig belöning 
kan bero på att prestationerna mätts fel alternativt att kopplingen mellan belöningen och 
prestationen inte är tillräckligt tydlig. På grund av ovanstående är det viktigt att alltid klar-
göra vad för mätinstrument företaget mäter genom och hur belöningen hänger samman med 
chefens prestation för att undvika att det som skulle vara motiverande snarare blir tvärtom. 
Det är också viktigt att man är mycket noga i processen med valet av mätinstrument för att 
göra det möjligt att kunna mäta prestationen korrekt så att motivationen hos chefen ökas och 
på så vis även prestationen (Kominis & Emmanuel, 2007, ss. 69-70).   
 
Resultaten gällande de inre belöningarna som chefer får visar att de ökar motivationen 
genom bland annat väl utformade arbetsuppgifter och ett bra arbetsklimat. Det visade sig 
dessutom att den inre motivationen som kom genom exempelvis väl utformade arbetsupp-
gifter och ett bra arbetsklimat var lika viktigt som den yttre motivationen. Däremot påverkar 
inte den yttre motivationen den inre motivationen utan de har ett förhållande där de 
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kompletterar varandra, inte ett förhållande där de påverkar varandra (Kominis & Emmanuel, 
2007, ss. 70-71).   

Chefens	motivation	spelar	roll	
Många studier och undersökningar har gjorts på hur chefers beteende kan påverka deras 
anställdas motivation men däremot finns det mycket begränsad forskning om hur chefens 
motivation kan påverka personalens motivation (Wieseke, Kraus, Alavi, & Kessler-Thönes, 
2011, s. 214). Detta är just det som denna studie har undersökt. Syftet var att ta reda på om 
och hur transaktionen av motivation från mellanchefen sker till dennes personal. Undersök-
ningen gjordes på franchiseföretag inom resebyråbranschen med 387 mellanchefer samt 
1018 säljare. De hypoteser som forskarna utgick från var 1) chefers förväntningar har en 
positiv effekt på säljarnas förväntningar, instrumentalitet och valens, 2) karismatiskt 
ledarskap förstärker den positiva relationen mellan chefers och säljares förväntningar, 
instrumentalitet och valens, 3) chefers och säljares likheter förstärker den positiva relationen 
mellan chefers och säljares förväntningar, instrumentalitet och valens samt 4) ju högre 
säljarnas och chefernas motivation är desto bättre tar de till sig den nya servicetekniken 
(Wieseke, Kraus, Alavi, & Kessler-Thönes, 2011, ss. 217-219).  
 
Forskarna gjorde en kvantitativ studie i form av enkätundersökning men använde sig även 
av intervjuer och diskussionsgrupper för att få en större inblick i fenomenet samt säkerställa 
att undersökningen uppnådde det ämnade syftet. Under studien genomförde organisationen 
en omfattande förändring i serviceteknik vilket involverade mellanchefer och personal. 
Övergången från en serviceteknik till en annan ingick i undersökningen, där forskarna 
undersökte hur mottagningen av denna förändring anammades av chefen som sedan överför-
de denna positiva eller negativa upplevelse till sin personal (Wieseke, Kraus, Alavi, & 
Kessler-Thönes, 2011, s. 219). 
 
I sin undersökning utgick Wieseke m.fl. (2011:215) från Vroom´s motivationsteori där tre 
huvudsakliga komponenter studeras, förväntningar (expectancy), instrumentalitet 
(instrumentality) samt valens (valence). Resultatet visade att under vissa omständigheter 
överfördes mellanchefens motivationsfaktorer till delar av säljarnas motivation och att denna 
i sin tur påverkade säljarnas benägenhet att anta en viss typ av serviceteknik. Forskarna 
fastställde att Vroom´s förväntningar och instrumentalitet överfördes direkt från chefen till 
säljarna medan valens inte fick denna effekt. Överföringen av valens från mellanchefen till 
personalen krävde antingen ett karismatiskt ledarskap eller att chefen var i liknande ålder 
som sina säljare. Detta tyder på att säljarna endast antar valens från chefen under väldigt 
specifika omständigheter när det finns stora likheter mellan chefen och personalen. Detta 
fenomen kan hänföras till tanken att valens är nära relaterat till personliga värderingar och 
därmed upptas i självuppfattningen. Detta gör valens mer motståndskraftigt mot sociala 
påfrestningar i jämförelse med förväntningar och instrumentalitet (Wieseke, Kraus, Alavi, & 
Kessler-Thönes, 2011, ss. 226-228).   
 
Fortsättningsvis visade resultatet att mellanchefer är viktiga föredömen i hur arbetet ska 
utföras och för att motivera säljarna att utföra en viss uppgift måste organisationen i stor 
omfattning koncentrera deras motivationsinsatser på mellanchefen. När denne är helt överty-
gad och motiverad att utföra uppgiften kommer dennes motivation snabbt att sprida sig till 
säljarna. Om företaget däremot försummar mellanchefen och misslyckas att involvera 
honom eller henne i syfte att motivera övriga personalen kan denne bli ett hinder istället för 
en tillgång då mellanchefens brist på engagemang återspeglas i den övriga personalen 
(Wieseke, Kraus, Alavi, & Kessler-Thönes, 2011, ss. 226-228).   
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Då motivation av personalen är en viktig ledarskapsuppgift är det också viktigt att ta tillvara 
på vad motivationen ger och frambringar hos personalen eftersom detta inte bara ligger i 
chefens ansvar utan även i dennes intresse. Mellanchefer måste vara väl medvetna om 
motivationens återverkningar på dem själva för att till fullo kunna utnyttja detta till 
personalen och uppvisa sin egen motivation gentemot de anställda. Chefen ska bland annat 
visa självförtroende i hur en uppgift utförs samt visa övertygelse om att mödan leder till den 
önskvärda prestationen till någon form av belöning som är viktig och gynnande för 
individen (Wieseke, Kraus, Alavi, & Kessler-Thönes, 2011, ss. 226-228).  

Motivation	i	det	långa	loppet	
Det finns två olika faktorer som spelar in när man försöker motivera anställda, dels den inre 
motivationen - att motivation kommer direkt från den anställde som en inre drivkraft, 
Herzberg kallar denna för motivators. Den yttre motivationen som Herzberg kallar för 
movers eller så kallade hygienfaktorer kan innefatta påverkan från till exempel arbetsgivare 
eller chefer för att få den anställde att ”röra” sig framåt. Exempel på yttre påverkning kan 
vara löneförhöjning, befordran eller förbättring av den fysiska arbetsmiljön. (Herzberg, 
1968, s. 56).  
 
I studien Herzberg genomfört med 1658 personer med olika arbeten, har han utrönt särskilda 
inre faktorer som är viktiga för att skapa hög arbetstillfredsställelse. Dessa är prestation, 
erkännande för prestationen, arbetet i sig, ansvar och utveckling eller avancemang. Dessa 
faktorer skiljer sig distinkt från de yttre hygienfaktorer som kan skapa arbetstillfredsställelse 
som till exempel företagets policys och administration, övervakning, arbetsförhållanden, lön, 
relationer med kollegor och underordnade, status och trygghet (Herzberg, 1968, s. 57). 
Studien utformades på ett sådant sätt att alla medverkande fick svara på frågan om en kritisk 
händelse som antingen gav väldigt hög arbetstillfredsställelse eller väldigt hög arbets-
otillfredsställelse. Resultatet blev att mer än 81 % av faktorerna som skapade tillfredsställel-
se på arbetet var motivatorer och 69 % av faktorerna som skapar otillfredsställelse var 
hygienfaktorer. Det framkom också att det ofta finns fler än en faktor som påverkar en 
persons arbetstillfredsställelse eller otillfredsställelse i en situation (Herzberg, 1968, ss. 57-
58).  
 
Herzberg talar även om tre generella filosofier inom personalledning. Organisationsteori är 
den första och teoretiker inom området tror att de mänskliga behoven är så irrationella eller 
varierade beroende på situationen att den största funktionen för personalledningen skulle bli 
att vara så realistisk som situationen kräver. Om arbetet konstrueras på ett riktigt sätt blir 
resultatet att organisationen blir som mest effektiv och att gynnsamma jobbattityder därefter 
skapas av ren automatik. Industriingenjörerna, som skapat den andra filosofin, menar istället 
att människan är mekaniskt lagd och ekonomiskt motiverad och därför bör personallednin-
gen i sådana organisationer utforma belöningssystem för den mest effektiva arbetaren. 
Genom att utforma arbetet på det här sättet och ge belöning bör arbetaren känna sig som 
mest behövd och få den rätta jobbattityden. Beteendevetaren däremot fokuserar på grupp-
känslor, individuella attityder och organisationens sociala och psykologiska kultur. Olika 
hygien- och motivationsfaktorer förespråkas och personalledningen bör också vara mer 
human relationsorienterad och med den rätta attityden bör arbetaren bli som mest effektiv 
och organisationen strukturerad (Herzberg, 1968, ss. 58-59).  
 
Arbetsberikning används som synonym till motivationsfaktorer, vilket enkelt innebär att 
man förändrar vissa arbetsuppgifter till att bli mer utmanande för individen som utför dem. 
En studie av sekreterare visade att de sekreterarna som fick vara mer delaktiga i utförandet 
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och hade större frihet i uppgifterna växte mer i sin yrkesroll och var stolta över sin insats 
samt att de hade åstadkommit något som kändes givande (Herzberg, 1968, ss. 59-60).  
 
Herzberg (1969:61) fastställer några långsiktiga motivationshöjande åtgärder som företag 
kan använda i sitt motivationsarbete. Ändringar som görs i arbetsuppgifter skall göras för att 
bättre motsvara den kompetens som arbetstagaren har. Om det finns personer som har högre 
skicklighet än vad jobbet kräver bör dessa ha tillgång till befordran mot mer utmanande 
arbeten. Även om arbetet har blivit mer utmanande kan det hända att det måste berikas igen 
men det skall inte behöva göras förrän efter en längre tid då motivationsfaktorer verkar mer 
långsiktigt än hygienfaktorer.  

Behov,	åtgärd	och	attityd	–	ett	vinnande	koncept	
Nohria m.fl. (2008:80) presenterar fyra grundläggande emotionella behov som ligger till 
grund för allt vi gör och dessa är behovet av att förvärva, antingen fysiska ting eller 
abstrakta saker som till exempel status. Det andra behovet är samhörighet med andra 
människor, det tredje är att skapa sig en uppfattning om världen omkring oss, att växa som 
person och i vårt arbete. Den fjärde och sista är försvar, att kunna skapa trygghet och 
säkerhet mot externa hot och påvisa rättvisa.  
 
Att en motiverad arbetsstyrka ger bättre organisatorisk framgång finns det empiriska bevis 
för menar författarna men de ville samtidigt ha svar på frågan vad det är för faktorer som 
tillfredsställer de anställdas fyra behov ovan och därmed ökar de anställdas övergripande 
motivation. De genomförde två större studier. En på två globala företag och ytterligare en på 
300 amerikanska företag där författarna fokuserade på fyra olika mätbara indikatorer för att 
definiera motivation, för att få svar på sin fråga. Dessa fyra faktorer var engagemang – hur 
den anställde visar på energi, initiativ och ansträngning i sitt arbete, tillfredsställelse – 
reflekterar hur väl företaget möter den anställdes behov och förväntningar på sitt arbete och 
det gäller både de inre och de yttre, hängivenhet – hur mycket den anställde vill vara en del 
av hela företaget och intentioner att sluta på arbetet mäter personalomsättningen inom 
företaget (Nohria, Groysberg, & Lee, 2008, s. 80).  
 
Båda studierna visade att organisationens förmåga att möta den anställdes fyra 
grundläggande behov förklarade ungefär 60 % av den anställdes olika 
motivationsindikatorer, där tidigare modeller endast förklarat upp emot 30 %. Forskarna 
fann också att särskilda behov påverkade vissa motivationsindikatorer mer än andra, 
tillexempel så har behovet av samhörighet den största inverkan på hängivenhet. Men, 
påpekar forskarna, ett företag gagnas mer av att försöka tillfredsställa alla fyra behoven 
samtidigt, helheten är större än delarna och det är viktigt som chef att komma ihåg det för 
konsekvenserna kan vara ödesdigra (Nohria, Groysberg, & Lee, 2008, s. 80).  
 
För att lyckas med att höja motivation genom att tillfredsställa de anställdas fyra 
grundläggande behov föreslår författarna hur det ska gå till. Genom att använda en slags 
hävarm (lever) kan man därefter komma på en åtgärd för att lösa problemet. För att 
tillfredsställa behovet att; 

• Förvärva; bör man upprätta ett belöningssystem(lever) som urskiljer de duktiga 
anställda från de som inte presterar lika bra (åtgärd). Det är här viktigt att företaget 
tydligt knyter belöningen till prestationen och att man betalar minst lika bra som 
sina konkurrenter.  

• Känna samhörighet: bör man arbeta genomgående med företagskulturen, uppmuntra 
till tillit och vänskap mellan de anställda. Värdera samarbete och teamarbete 



8 
 

samtidigt som företaget uppmuntrar de anställda att hjälpa genom att lära av 
varandra.  

• Skapa sig en uppfattning: Förändra arbetsutformningen så att arbetet är tydligt och 
har en klar roll i organisationen. Arbetet bör även vara meningsfullt och ge en känsla 
av att man som anställd är en del av det hela och kan tillföra någonting till 
organisationen.  

• Försvara: Resultatstyrning och resurstilldelningsprocesser syftar till att ha en öppen 
dialog om alla processer och även förklara varför vissa processer finns. Vidare skall 
det skapa förtroende genom att vara rättvist och öppet med hur och varför man ger 
belöningar, uppdrag och andra former av erkännande till de anställda (Nohria, 
Groysberg, & Lee, 2008, ss. 81-83).  
 

Författarna tar även upp vikten av att mellancheferna har rätt inställning till de anställdas 
behov. De är visserligen hårt styrda av organisationens mål och regler men de har samtidigt 
den största påverkan på deras personals motivation och hur de implementerar företagets mål 
och policys (Nohria, Groysberg, & Lee, 2008, ss. 83-84). De anställda förväntar sig inte att 
deras chefer har full kontroll eller påverkan på företagets övergripande belöningssystem, 
kultur, arbetsutformning eller ledarskapssystem.  Chefen har däremot full beslutskontroll 
över hur de visar uppskattning av bra prestationer gentemot sin personal, även om det bara 
är med snälla ord eller erkännande. Även om organisationen inte manar på samarbete inom 
företaget kan den direkt överordnade chefen uppmana till teamarbete och göra arbetet mer 
meningsfullt och intressant för den enskilda individen. Chefen kan alltså värderas högre 
även om organisationen eller företaget inte gör det, samtidigt som det kan ha precis motsatt 
effekt om chefen väljer att inte fokusera på att tillfredsställa de anställdas grundläggande 
behov (Nohria, Groysberg, & Lee, 2008, s. 84).  
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I det tredje kapitlet kommer våra teorier presenteras. Vi har valt en organisationsteori där 
vi fokuserat på ledarskapets betydelse då det är relevant för vår forskning. Dessutom har vi 
Herzbergs motivationsteori som en utgångspunkt då vi anser att det är en bra bredd i hans 
teori där såväl inre som yttre motivationsfaktorer tas upp. Vi har valt dessa två för att få 
med såväl ledarskapet som motivation i teorin och på så vis få en bra grund till diskussionen 
utifrån vårt syfte och frågeställningar.  
 
TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
Att	vara	i	mitten		
Alvesson och Sveningsson är redaktörer för boken Organisationer, ledning och processer 
(2007) där de tar upp två delar av organisationsteorin, dels mål och dels struktur. Dessa två 
kan vara isärkopplade men måste inte nödvändigtvis vara det. Mål sägs vara en central del 
av organisationer och då omfattas av många olika delar. Det kan vara målstyrning genom att 
företag vill nå ett visst resultat men det kan också vara mål i form av att man vill ha en viss 
kundnöjdhet. Struktur innebär hur man organiserar en verksamhet, det vill säga 
arbetsdelning och auktoritetshierarki. Vad som oftast ingår i organisationsstruktur är då om 
man har en horisontell eller vertikal arbetsdelning. Dessutom ingår standardisering och 
formalisering av arbetsuppgifter samt (de-)centralisering av beslutsfattande (Alvesson & 
Sveningsson, 2007, ss. 19-24).  
 
Ytterligare en del av organisationsstrukturen är styrning och kontroll, där bland annat 
ledarskap och motivationssystem ingår. Chefens jobb innefattas av administrativt arbete 
samt relationsbyggande och att motivera sina anställda (Alvesson & Sveningsson, 2007, ss. 
34-36). Traditionellt sett är chefens arbetsuppgifter att kordinera, planera, samordna och 
kontrollera arbetet. Detta är dock en mycket förenklad syn på chefskap då chefer ofta jobbar 
i organisationer där deras roll kan vara klämd och utsatt. Utsatt är rollen på så vis att chefer 
ofta har dubbla lojaliteter mot dels överordnade och dels underordnade. Många gånger är det 
dessutom så att chefer får anpassa sig efter överordandes önskemål och krav då det är 
tidsbrist i organisationer och det inte finns utrymme för chefens egen vilja. Gång på gång 
uppkommer situationer där chefen måste kompromissa med sina egna önskemål till förmån 
för högre chefers krav (Alvesson & Sveningsson, 2007, ss. 387-388). Dessutom presenteras 
hur chefer fördelar sin tid på arbetet där det i första hand gäller att arbeta med den löpande 
verksamheten och i andra hand att arbeta med förändringar inom organisationen. I tredje 
hand går chefens arbetstid ut på att utveckla organisationen. Dock finner många chefer att de 
lägger mest tid på att hantera oväntat krångel på arbetsplatsen, dels administrativt men också 
operativt (Wenglén, 2007, s. 393).  
 
När chefer pratar om sitt jobb talar de om sex olika dimensioner att ta hänsyn till och som 
påverkar arbetet. En av dessa dimensioner är över- och underordning som innebär att man 
som chef på mellannivå har dubbla lojaliteter. En av de utmanande uppgifterna med att ha 
dubbla lojaliteter är att på ett så konfliktfritt sätt som möjligt kunna förmedla både över- och 
underordnades åsikter och försöka få alla parter att förstå varför en sida har en viss åsikt. Att 
olika parter har skilda intressen är nästan att förvänta och därför nämns diplomati som en 
dimension. Det som menas med diplomati är att politiskt och retoriskt riktigt kunna 
förmedla olika intressenters åsikter utan att orsaka för mycket skada. Som chef måste man 
kunna känna av hur klimatet i organisationen är och så smärtfritt som möjligt leverera beslut 
till underordande och överordnade. Pragmatism, som är ytterligare en dimension, innebär att 
situationsanpassa sitt ledarskap istället för att ha fasta principer att gå efter då fasta principer 
många gånger kan försämra ett resultat i verksamheten. Genom ett situationsanpassat 
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ledarskap kan däremot chefers moral och identitet bli lidande. Moral, vilket nämns som en 
dimension, betyder att chefer alltid ställs inför moraliska ställningstaganden då det alltid 
finns motsättningar inom organisationer på grund av att det är olika parters intressen som 
skall samsas. Det beskrivs finnas tre sätt att lösa motsättningar på; dels kompromisser och 
dels att välja att besluta efter överordnade chefers intressen. Det tredje sättet är just ett 
situationsanpassat beslutstagande där chefer försöker besluta efter vad som känns bäst i just 
den situationen. Det situationsanpassade beslutstagandet är det sätt att lösa motsättningar på 
där chefens egna värderingar får ta mest plats. Att balansera olika parters intressen kan bli 
negativt för chefers identitet, vilket benämns som ytterligare en dimension, då de brottas 
med vilka de skall identifiera sig med. Att stå med fötterna i två läger, dels till överordnade 
och dels till underordnade, blir en rollkonflikt om vem man tillhör och i vilka situationer. 
Chefen kan på grund av denna rollkonflikt känna sig mycket ensam och förlora sin 
självkänsla. Komplexitet är ytterligare en dimension som nämns och innebär att chefens 
arbete med att balansera olika parters intressen, som allt som oftast står i kontrast till 
varandra, kan bli svårt att hantera. Oftast finns inte ett rätt sätt att lösa en uppgift på och det 
gäller att försöka ta beslut som inte trampar någon, eller så få som möjligt, på tårna 
(Wenglén, 2007, ss. 394-408). Vi kommer använda organisationsteorin när vi diskuterar 
mellanchefens roll då organisationsteorin berör olika dimensioner av chefsrollen. 
Organisationsteorin använder vi också när vi diskuterar problematiken med att vara i mitten, 
vad denna teori benämner som den dubbla lojaliteten.  

Att	gå	för	egen	maskin	(…	och	inte	bara	efter	morot)			 	
Frederick Herzberg har utvecklat vad som kallas motivations- och hygienteorin 
(tvåfaktorsteorin). Denna teori presenteras i boken The Motivation to Work från 1959. I 
förordet skriver Herzberg att individer kan bli missnöjda om de har en dålig arbetsmiljö, 
alltså de yttre faktorer som rör jobbet. Däremot är det sällan som en person blir nöjd bara för 
att arbetsmiljön är tillfredsställande. De yttre faktorerna döpte Herzberg till hygienfaktorer. 
Det som istället gör en individ tillfredsställd är vad han eller hon känner om något, en inre 
känsla, något som Herzberg döpte till motivationsfaktorer (Herzberg, Mausner, & Bloch 
Snyderman, 1959/1993, ss. xiii-xiv). Det Herzberg menar med sin teori är att det finns olika 
faktorer som gör personer tillfredsställda respektive likgiltiga i olika situationer (Herzberg, 
Mausner, & Bloch Snyderman, 1959/1993, s. 7).  
 
För att tydliggöra vad Herzberg menade med motivationsfaktorer, alltså inre faktorer, 
presenterade han olika användningsområden. Den första av dessa är resultat-kvalitets 
prestation som syftar till att beteende eller prestation leder till tillfredsställelse och en positiv 
attityd samt att få erkännande på resultat (feedback). Detta måste ske korrekt för annars får 
det en motsatt effekt vilket innebär att den inte ses som motiverande. Själva jobbet och 
relationen till kunden är ytterligare ett användningsområde där det förespråkas att den 
anställde skall ha kontakt från början till slut med kunden för att få så hög tillfredsställelse 
som möjligt. Ansvar delas in i fyra kategorier vilka är a) att man själv skall få bestämma sitt 
schema så att det passar kunden behov, inte chefens krav, för att lättare kunna sköta arbetet, 
b) att man skall ha behörighet att kunna kommunicera med kunden och ta vissa beslut utan 
att alltid behöva kontakta en överordnad, c) ha kontroll över resurser vilket innefattar bland 
annat egen budget för att kunna sköta sin verksamhet och sitt jobb samt d) 
redovisningsskyldighet till chefer och kunder. Det sista användningsområdet som nämns är 
utveckling och tillväxt som leder till nytt lärande och en unik kompetens. Det förklaras att 
anställda är villiga att hållas ansvariga så länge de har rätt träning, kontroll och resurser, 
schemaläggning med mera (Herzberg, Mausner, & Bloch Snyderman, 1959/1993, ss. xiv-
xvi).  
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Det finns också något som kallas första och andra nivåns faktorer. Första nivåns faktorer 
skulle kunna ses som yttre faktorer som kan omvandlas till inre faktorer beroende på hur en 
individ känner inför dem, alltså omvandlas till andra nivåns faktorer. Första nivåns faktorer 
radas upp utan någon speciell rangordning; erkännande, prestation, möjlighet att utvecklas 
och göra framsteg, lön, mellanmänskliga relationer, teknisk övervakning, ansvar, företagets 
policy och administration, arbetsvillkor, själva arbetet, faktorer i det personliga livet, status 
samt anställningstrygghet. Den första nivåns faktorer förklaras som situationer som ligger 
till grund för en individs attityd till jobbet, dessa är alltid en konkret händelse eller situation. 
Andra nivåns faktorer är de behov och känslor som en individ har eller får genom den 
konkreta situationen som äger rum i första nivåns faktorer. Andra nivåns faktorer var 
känslan att första nivåns faktorer faktiskt fanns, alltså att man kunde vara nöjd med sin 
utveckling eller så kunde man vara missnöjd. Exempel på detta kan vara en första nivås 
faktor i form av en befordran som får andra nivåns faktorer att bli en känslomässig reaktion 
på befordran vilket kan leda till att det känns bra eftersom man blir uppmärksammad 
(Herzberg, Mausner, & Bloch Snyderman, 1959/1993, ss. 26-28, 44-50).  
 
Faktorer som leder till en positiv jobbattityd gör så för att de tillfredsställer individens behov 
av självförverkligande i hans eller hennes arbete. Ju färre tillfällen motivationsfaktorerna får 
en individ att känna tillfredsställelse desto fler gånger och i större utsträckning måste 
hygienfaktorerna vara en del av arbetsvardagen för att göra den dräglig. Hygienfaktorerna 
kan alltså balansera upp avsaknaden av motivationsfaktorer. Motivationsfaktorer passar in i 
behovet för kreativitet medan hygienfaktorer tillfredsställer behovet av rättvis behandling. 
För att uppfylla behoven måste lämpliga incitament presenteras så önskad jobbinställning 
och arbetsinsats uppnås (Herzberg, Mausner, & Bloch Snyderman, 1959/1993, ss. 114-117). 
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I fjärde kapitlet kommer våra metodval presenteras. Här introduceras läsaren för vårt 
vetenskapliga perspektiv och hur vi genomfört vår studie samt vad för material vi använt. 
Dessutom görs en beskrivning av urvalet och lite kort om våra intervjusubjekt. Etiska 
överväganden är också något som förklaras. Slutligen presenteras vår förförståelse och 
arbetsfördelningen i detta kapitel.  
 
METOD 
Metodologisk	ansats		
För att bäst kunna besvara vårt syfte lämpar det sig med en kvalitativ metod. Denna tillåter 
oss att studera människan och hur hon uppfattar och tolkar sin omgivning, intresset riktas 
mot individens känslor och tankar (Backman, 2008, ss. 53-62). Vi har valt att använda oss 
av ett hermeneutiskt perspektiv som syftar till att försöka förstå och tolka respondenternas 
upplevelser (Thurén, 2007, s. 103) av fenomenet arbetsmotivation. Det hermeneutiska 
perspektivet anser vi vara relevant att utgå från då syftet med undersökningen handlar om att 
tolka och förstå mellanchefers upplevelse av begreppet motivation och vilka faktorer som 
påverkar motivation. Det positivistiska perspektivet anser vi inte vara passande för vårt syfte 
då det handlar om att återge direkta svar vilket inte tillåter oss att tolka och skapa en 
förståelse (Thurén, 2007, s. 16).  
 
Hermeneutiken är dessutom viktig inom samhällsvetenskaplig forskning då materialet oftast 
består utav fenomen som handlingar, muntliga yttranden och beteenden som måste tolkas 
och förstås. Människor ger mening till de egna handlingarna och samtidigt egna 
beskrivningar och tolkningar av vad de gör och av samhället de lever i. Dessa beskrivningar 
och tolkningar som individen tillskriver måste därför tolkas om av forskare och därför är det 
viktigt att vi som forskare inte lägger någon egen mening eller åsikt i det materialet som 
framkommer (Gilje & Grimen, 1992/2007, ss. 174-175). 
 
Vi har använt en abduktiv ansats (Aspers, 2007, s. 97) då vi har haft teorier i åtanke men inte 
nyttjat oss av dem förrän vi hade vår empiri klar och skulle börja koppla teori till resultat. 
Anledningen varför vi började titta på olika teorier innan resultatinsamlingen var för att vi 
ville vara säkra på att det fanns någonting inom området som vi senare kunde ha eventuell 
användning för. Däremot ville vi inte påverkas för mycket av teorierna innan vi hade vårt 
färdiga resultat för att få så användbara teorier som möjligt och en bra grund för 
diskussionen. En abduktiv ansats innebär just att det är ett växelspel mellan teori och den 
egna empirin då man under forskningens gång skiftar parallellt mellan dessa två (Aspers, 
2007, s. 97).  

Urval	
Vi valde att göra ett strategiskt urval då vi letade efter respondenter med ett specifikt yrke, 
butikschefer inom detaljhandeln (May, 2001, s. 121). Vi kom i kontakt med våra 
respondenter genom att en av oss tidigare arbetat inom koncernen vilket underlättade när vi 
sökte intervjupersoner. Kontakt togs via mail med tio stycken butikschefer varav åtta ville 
och kunde ställa upp på en intervju. I mailet beskrev vi kortfattat syftet med undersökningen 
och de ämnen vi skulle beröra i en eventuell intervju. Då vårt valda ämne och intervjufrågor 
skulle kunna vara ganska personliga och detaljerade var det mycket viktigt för oss att så gott 
vi förmår kunna säkerställa anonymitet och därför nämner vi inte deras riktiga namn utan 
samtliga respondenter har fått fingerande namn. Vi nämner inte heller företagets namn, 
enskild butik eller ort vilket är något vi återkommer till under etiska överväganden.  
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Då branschen är väldigt kvinnodominerad och vi inte kunde komma i kontakt med en 
manlig butikschef intervjuade vi enbart kvinnor i åldern 29-45. Flera av respondenterna har 
jobbat sig uppåt i organisationen från säljare till butikschef där 4 stycken varit butikschefer i 
1-4 år, 3 stycken i 6-10 år och slutligen 1 som varit butikschef i över 10 år.  Vi har inte valt 
att lägga någon vikt vid att jämföra eller undersöka skillnaderna mellan etnicitet, kön, ålder 
eller utbildning då vi enbart är intresserade av att undersöka motivation utifrån en individs 
perspektiv.  

Material	
I vår studie har vi använt oss av en intervjuguide (bilaga 1) som har baserats på dels tidigare 
forskning men även på övrig litteratur vi kommit i kontakt med under arbetets gång. Den 
tidigare forskningens del i intervjuguiden är endast att vi hittade några områden som vi ville 
undersöka närmare, men vi har inte uppmärksammat detaljer i den tidigare forskningen i 
intervjuguideutformningen. Dessutom har vår förförståelse spelat in på hur vi utformade 
intervjuguiden samt de frågeställningar vi valt att forska om. Själva intervjuguiden har haft 
en tematisk uppbyggnad där vi har haft en demografisk del samt tre teman; chefsroll, egen 
motivation och anställdas motivation. Utifrån den tidigare forskningen vi läst har vi urskilt 
våra tre valda teman som vi kopplat till vårt syfte och våra frågeställningar.  
 
I intervjuguidens uppbyggnad skapade vi först ett område som berörde mer konkreta 
bakgrundsfrågor, dels för att respondenten skulle känna sig bekväm i intervjusituationen och 
dels för att vi skulle få en inblick i vem personen var och vad deras arbete innefattade. 
Därefter övergick vi till temat chefsroll som vi utformade för att besvara den delen av syftet 
som berör just rollen som chef och vad detta innebär för individen. Frågor i delen om 
chefsrollen kunde bland annat vara vilka egenskaper som var viktiga att ha som butikschef, 
eventuella svårigheter i arbetet samt utvecklingsmöjligheter. I delen om den egna 
motivationen ville vi ta reda på vad som motiverade respondenten, hur de kunde öka sin 
motivation samt vilken typ av motivation de fick från sin chef. I det tredje och sista temat, 
anställdas motivation, valde vi att ställa frågor om vad de trodde motiverade deras säljare 
samt hur de arbetar med just säljarnas motivation. Vi var även intresserade att ta reda på om 
det fanns några speciella verktyg att tillgå.  
 
Själva intervjun har haft en semistrukturerad form där vi haft vår intervjuguide som grund 
med ett förslag på vad för frågor vi kan använda oss av men sedan anpassat oss allt efter 
intervjuns gång. De semistrukturerade frågorna ger oss en möjlighet att ställa följdfrågor och 
få utvecklande svar samtidigt som det skapar en dialog mellan intervjupersonen och 
respondenten (May, 2001, ss. 150-151).  

Undersökningens	genomförande	
Intervjuerna ägde rum på tider och platser som respondenterna hade fått välja själva. 
Merparten av intervjuerna tog plats på caféer innan eller under arbetstid och trots deras 
pressade tidsschema under årsbokslut och inventeringstider kände vi att de tog sig tid att 
sitta ner och besvara frågorna på ett sätt som de och vi kände oss nöjda med. Två av 
intervjuerna ägde rum på respektive arbetsplats innan öppning då endast butikschefen var i 
lokalen. Även här kände vi att det blev en avslappnad miljö då ingen annan personal var där 
och att respondenten då kunde ge utförliga svar utan att behöva oroa sig för att någon annan 
skulle kunna ta del av det som sades.  
 
Antalet forskare som närvarade vid intervjutillfällena varierade från två till tre där en ställde 
frågorna och den/de andra antecknade. För att skapa en god stämning och en avslappnad 
situation satt vi innan intervjuns start och småpratade lite med respondenten samtidigt som 
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vi än en gång informerade om syftet med undersökningen och att vi skulle göra allt vi kunde 
för att de skulle hållas anonyma. Vi ansåg därmed att risken minskade för att intervjun 
skulle kännas mer som ett förhör där respondenten skulle känna sig utpekad eller obekväm 
med att vi var tre som närvarade. Att det bara var en person som höll i intervjun tror vi också 
kunde vara till en fördel för respondentens välbefinnande men att samtliga forskare kunde 
inflika med eventuella följdfrågor. Respondenten har även vid början på intervjun tillfrågats 
om det går bra att spela in intervjun med bandspelare. Bandspelare är att föredra vid en 
intervju då det minimerar risken att missa viktig information och gör det även möjligt att få 
ordagranna svar när vi transkriberat intervjuerna (May, 2001, s. 168). Då flera av 
intervjuerna ägde rum på caféer och ljudnivån därför kunde vara hög valde vi att även 
anteckna respondentens svar för att inte gå miste om relevant information.  
 
Samtliga intervjuer har varit mellan 45 – 60 minuter och vid varje avslutad intervju har vi 
tillfrågat respondenten om det är något som de undrar över eller vill tillägga samt frågat om 
det går bra att kontakta dem i efterhand om vi behövde ytterligare information.  

Databearbetning		
Efter varje avslutad intervju transkriberade vi materialet ord för ord så fort som möjligt till 
ett worddokument. Vi använde oss av marginalmetoden (Aspers, 2007, ss. 175-175) för att 
koda materialet och gjorde så med färger efter de teman som vi hade i syftet; chefskap, 
mellanchefens motivation och de anställdas motivation. Marginalmetoden underlättade 
kodningen mycket för vi fick en bra överblick om vad som besvarade vad gentemot syftet 
och gjorde kopplingen till resultatet tydlig.  

Etiska	överväganden	
Vi har under arbetet med uppsatsen tagit hänsyn till de etiska riktlinjer som presenteras av 
Vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet).  Detta individskydd som förespråkas delas in i informa-
tionskravet, nyttjandekravet, samtyckeskravet samt konfidentialitetskravet. Informations-
kravet har vi uppfyllt genom att informera intervjusubjekten vad uppsatsen handlar om och 
hur deras eventuella medverkan genom intervjuer skall komma att användas. Information 
skedde dels vid tillfrågning om personen ville medverka i en intervju och dels vid 
intervjutillfället. Efter detta har de själva fått göra ett val om de vill ställa upp på intervju 
eller inte vilket är vad samtyckeskravet står för. Nyttjandekravet har i samband med att vi 
informerade intervjusubjekten, i enlighet med informationskravet, också förklarat att vi är de 
enda som kommer använda materialet som samlats in och att det endast kommer användas 
till denna uppsats och inget annat. Dessutom har vi förklarat att det eventuellt kan hända att 
vår handledare och examinator kommer läsa transkriberingar om det uppstår en dispyt om 
huruvida vi är upphovsmän till det vi presenterar. Konfidentialitetskravet uppfyller vi genom 
att fingera namnen på våra intervjusubjekt vilket vi hoppar är tillräckligt för att de skall få 
vara anonyma. Därtill har vi valt att inte gå närmare in på vilken typ av handel som våra 
respondenter arbetar med och företagets namn för att kunna skydda deras identitet och 
företaget i stort. Konfidentialitetskravet har vi informerat respondenterna om både när de 
tillfrågades om de ville delta i studien och vid intervjutillfället.  

Förförståelse				
Vår förförståelse när vi började med detta arbete var att butikschefen kunde känna sig klämd 
av de olika krav som fanns från alla håll inom organisationen; direktiv ovanifrån och 
önskemål underifrån. Vi har alla erfarenhet från branschen handels och vet att det ibland kan 
vara svårt att hitta motivation i sitt arbete när en anställd har en miljö som är så beroende av 
försäljning. Att alltid jobba mot kunderna för att kunna överleva tror vi gör att butikschefen 
koncentrerar sig på säljmål och att uppnå resultat snarare än på säljarna och deras utveckling 
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för att kunna sälja mer. Vi tror att det blir många kortsiktiga lösningar och 
motivationsåtgärder för att lösa en akut situation snarare än att jobba från grunden med 
långsiktiga lösningar och motivationsåtgärder. Vi tror att i det vardagliga arbetet kommer 
butikschefen ofta i kläm och rollen glöms lätt bort. Man måste komma ihåg att butikschefen 
är en anställd som alla andra och behöver motivation och uppmuntran. Vi går in i 
undersökningen med vetskapen att upplevelser är högst individuella och kan tillskrivas olika 
meningar.  

Arbetsfördelning	
I och med att vi varit tre som genomfört denna studie kommer vi nedan presentera vem som 
gjort vad. Vi anser att det är viktigt att alla skall vara delaktiga i arbetet och skriva 
tillsammans då det annars kan bli kvalitetsskillnader och motsägande innehåll. Men vi inser 
också att vi inte kan sitta och göra allt tillsammans så därför har vi haft ett arbetssätt där vi 
först suttit var för sig och jobbat för att sedan diskutera tillsammans och skriva en text som 
alla står för.  
 
Till materialinsamlingen gav vi oss tre dagar för att leta upp sex artiklar vardera som var 
relevanta för vårt arbete. Dessutom skulle vi kolla efter två möjliga teorier var. För att det 
inte skulle bli för mycket dubbelarbete bestämde vi områden som vi skulle leta inom. När vi 
sedan träffades hade vi läst genom våra respektive texter och diskuterade fram vilka som var 
mest användbara för oss. När vi kommit fram till vilka texter vi ville använda oss av delade 
vi upp så alla fick två texter var att skriva men vi gjorde det när vi satt tillsammans så 
språket skulle bli så likt som möjligt. Att sitta tillsammans möjliggjorde en diskussion om 
språket samtidigt som vi maximerade tiden.  
 
Intervjuguiden satt vi och diskuterade fram till tillsammans och intervjuerna gjorde vi också 
tillsammans i den mån den var möjligt och intervjusubjekten tyckte det var okej att ha oss 
alla med. Efter intervjuerna transkriberade vi dem men vi delade upp så att vi fick två 
respektive tre vardera för att det inte skulle ta för lång tid. Därefter gjorde vi kodningen 
tillsammans när alla hade läst alla transkriberingar för att ha det färskt i minnet. Efter 
momentet med transkribering gjorde vi det mesta tillsammans då det är svårt att 
sammanfoga flera olika textstycken till samma avsnitt. Inledning-, metod-, resultat- och 
diskussionsavsnitten har vi skrivit tillsammans för att kunna ha en bra diskussion om vad 
som är relevant och hur vi skall använda vårt material och metoder. 
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I det femte kapitlet kommer vårt resultat presenteras. Det kommer ske utefter de teman som 
vi använt under intervjuerna och de som uppkommit under vår bearbetning av empirin. Vi 
kommer dock inleda resultatet med att närmare beskriva våra intervjusubjekt.  
 
RESULTAT 
Presentation	av	intervjusubjekten	
Gabriella är 45 år och har jobbat inom handelsbranschen i 27 år. På det nuvarande företaget 
har hon varit anställd i 14år och hon började som säljare. Sedan 11 år tillbaka är hon 
butikschef.  
 
Felicia är 29 år och har varit aktiv inom handelsbranschen sedan 9 år tillbaka då hon började 
jobba på nuvarande företag. Hon fick tjänsten som butikschef för 5 år sedan.  
 
Beatrice är 34 år och har jobbat inom företaget under 15 år och blev butikschef för 6år 
sedan. 
 
Denise är 32 år. Hon är sedan 12 år tillbaka anställd på nuvarande företaget och har sedan 9 
år tillbaka i tiden varit butikschef.  
 
Helen är 29 år och har jobbat inom företaget i 12 år när hon började som säljare och har nu 
varit butikschef i 3,5 år.  
 
Anna är 37 år och har varit i företaget sedan 8 år tillbaka då hon började som säljare. Hon 
avancerade sedan till butikschef och har varit det sedan 6 år tillbaka i tiden.  
 
Caroline är 37 år och har en branschvana sedan 13 år tillbaka. Hon har jobbat på företaget 
sedan 1 år tillbaka då hon började som butikschef.  
 
Elin är 30 år och har jobbat inom handelsbranschen i 12 år varav hon tillbringat 6 år på 
företaget då hon började som butikschef.  

Rollen	som	mellanchef	
Härunder kommer vi presentera butikschefens arbete; vilka uppgifter som ingår och vad 
respondenterna anser vara viktiga egenskaper. Vi kommer även ta upp vad som upplevs som 
svårigheter med rollen.  

Vilka	arbetsuppgifter	säger	sig	butikschefen	ha		
Butikschefens arbetsuppgifter innefattade såväl ekonomiskt ansvar i form av budgetarbete 
och ansvar för butikens välmående alltså att personalen skulle må bra, att budgetar skulle 
uppnås och att butiken skulle ha ett bra kundflöde. Dessutom ingick personalansvar 
inklusive rekrytering och schemaläggning. Planering samt uppföljning var ytterligare 
arbetsuppgifter. Detta var det administrativa i arbetet men sedan ingick också att vara 
säljare, precis som sina anställda.  

Viktiga	egenskaper	som	butikschef	
Många andra arbetsmoment nämndes också men dessa var mer i form av viktiga egenskaper 
när man var butikschef och som blev indirekta arbetsuppgifter. Med viktiga egenskaper 
menades uppgifter som inte stod uttalade i en arbetsbeskrivning men som ändå förväntades 
skötas. En arbetsuppgift som inte var uttalad men som ändå var en självklar del i 
respondenternas arbete var att de ständigt skulle vara tillgängliga. De upplevde sig ha jour 
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alla veckans dagar och bland annat var det deras ansvar att få tag på ersättare om någon var 
sjuk vilket ibland kunde innebära att de själva fick hoppa in och jobba utöver sin ordinarie 
arbetstid. Just att vara tillgänglig dygnet runt upplevdes som en väldig stress då de aldrig 
kände sig lediga. Flera av respondenterna ställde sig frågande till hur tillgängliga de skulle 
vara då de inte får någon ersättning för att jobba utöver sin arbetstid samt alltid vara nåbar. 
En av respondenterna upplevde stressen så stor att hon gick in i väggen och hade när hon 
kom tillbaka till arbetet satt upp gränsen när hennes anställda fick lov att kontakta henne för 
att kunna slappna av.  
 
”Så det har jag faktiskt lärt mig att när jag stänger dörren hemma så tänker jag aldrig på 
mitt arbete och även om det var jobbigt då så har det nog gjort mig väldigt stark efter den 
perioden. /…/ Jag tänker aldrig på mitt jobb när jag går därifrån och mina tjejer vet det att 
när jag är ledig så ringer dom inte mig, då låter dom mig vara. /…/ Jag ska inte låta det här 
jobbet att få mig att må dåligt igen. Så det känns bra.” – Gabriella  
 
Att vara strukturerad nämndes som en viktig egenskap enligt flera av respondenterna. 
Eftersom butikscheferna har ansvar för hela butiken och dess dagliga verksamhet, är det 
viktigt att vara strukturerad för att uppnå säljmål och budgetar. De arbetsuppgifter som 
nämns under rubriken ovan var en stor anledning till att strukturerad sades vara en viktig 
egenskap. Att lägga ett schema innebar att de var tvungna att tänka på timbudget, 
personalstyrka och vad som eventuellt kunde påverka försäljningen, exempelvis yttre 
faktorer så som lönehelg eller speciella evenemang som kunde öka kundflödet. Att vara 
strukturerad kunde även innebära att de behövde vara lyhörda gentemot sin personal. Att till 
exempel vid schemaläggning försöka ta hänsyn till personalens önskemål eller vid planering 
av det dagliga arbetet var det viktigt att butikscheferna lyssnade på sina säljare.  
 
Ytterligare situationer där lyhördhet nämndes som en viktig egenskap var när en av 
respondenterna gjorde en jämförelse mellan sin relation till sina anställda och hennes 
relation till sin närmsta chef. Att när personalen säger någonting, då vill de bli hörda och det 
är då viktigt att hon faktiskt lyssnar på dem. Gabriella kände likadant då hon ansåg att hon 
fick vara lite av en psykolog på jobbet, speciellt om det är en liten grupp. Då blir de ganska 
tajta och som chef känner hon sin personal väldigt väl och det kan då hända att de anställda 
kommer med sina privata problem till henne och ber om råd eller stöd.  
 
”Man måste lyssna på sin personal så man har de med sig för utan sin personal kommer 
man ingenstans. Du kan inte dra en butik själv: då är du körd!”– Elin 
 
Andra viktiga egenskaper som nämndes var att kunna delegera, att vara motiverande (något 
som tas upp mer under rubriken anställas motivation) och en initiativtagare. Genom att 
delegera arbetsuppgifter och ansvar till säljarna skapade de en gemenskap och en känsla av 
att säljarna var betydelsefulla och någon som butikschefen litade på. Det var dessutom 
motiverande för säljarna att bli tilldelade ansvar vilket även var motiverande för 
butikscheferna när de fick respons på att personalen var nöjda med detta. Inte nog med att ta 
initiativ till att delegera och ge ansvar var det också viktigt att ta initiativ till att hitta på nya 
saker och få med personalen på sina idéer. Även ödmjukhet, målmedvetenhet, att vara 
driven, engagerad och positiv var något som respondenterna ansåg var viktiga egenskaper 
som de behövde ha i sin roll som butikschef.   
 
Att kunna ta konflikter var ytterligare en viktig egenskap. Att lägga ett semesterschema 
kunde vara väldigt konfliktfyllt. Vissa personer kanske hade haft semester samma veckor 
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flera år i rad vilket kunde skapa konflikter när chefen försökte skapa rättvisa genom att 
tilldela veckorna på ett annat sätt.  

Svårigheter	i	rollen	som	butikschef		
Ovan nämndes att det var en viktig egenskap att kunna ta konflikter. Respondenterna talade 
även om en inre konflikt som kunde uppstå i det dagliga arbetet. Det som menades var att de 
vågade vara en chef som tog beslut och inte var rädd för att ibland trampa någon på tårna. 
Även om butikschefer och säljarna var vänner så var det viktigt att hålla fokus på att du 
fortfarande var chef och inte kollega på samma plan som sina anställda. De beskrev det som 
en balansgång som var väldigt svår att hitta, men som de ändå ville ha för att ha en god 
stämning på arbetsplatsen. Det de ansåg vara bra för att undvika onödiga konflikter vara att 
använda sig av en rak och tydlig kommunikation, något de även ville ha från sina anställda. 
Samtidigt som de ville ha en rak och tydlig kommunikation såg de svårigheter i vad de fick 
och inte fick säga till sin personal när det gällde känslig information de tilldelats från 
huvudkontoret. En av respondenterna uttryckte sig så här:  
 
”Om jag har några åsikter om någonting, ja uppåt eller vad det nu är så kanske inte jag 
pratar med min personal om det utan det kanske jag ventilerar med mina butik-
chefskollegor. För att det kan ju genomsyra och smitta av sig på dem och då vill ju inte jag 
påverka dem negativt, föregår ju inte med ett gott exempel direkt.” – Denise 
 
Denise och övriga respondenter kände att de kunde hitta mer stöd och förståelse med någon 
som hade samma roll som dem. Därför ansåg de att det var bättre att ventilera och prata av 
sig med andra butikchefskollegor om jobbiga saker eller känsliga ämnen istället för att gå till 
sin personal. De flesta butikscheferna kände därför att de behövde föregå med ett gott 
exempel gentemot sina anställda och inte prata ”ont” om företaget för att inte bidra till en 
negativ stämning på arbetsplatsen.   
 
Den tudelade rollen som upplevdes då de var både chef och anställd kunde vara mycket 
frustrerande då de ändå måste vara med i gruppen fast ändå inte då de är chef. Att kunna ha 
en auktoritär roll som blev tagen på allvar samtidigt som de ville ha en relation på det 
personliga planet och känna gemenskap. Gabriella ansåg att en utav de största nackdelarna 
med att vara mittemellan var just att behöva ge så mycket av sig själv men inte finna stöd 
från något håll.  
 
”Jag känner att jag ska ge så mycket men jag får ju inte den energin från någon egentligen, 
inte från mina anställda och inte uppifrån heller i den utsträckningen som jag skulle 
behöva… Mer och mer läggs på vår arbetsbörda åt ett jävligt högt pris också, man får lägga 
ner väldigt mycket tid av sin själ i det här arbetet som jag ibland känner, vad håller jag på 
med? Men samtidigt så är det väldigt roligt annars hade jag inte sysslat med det.” – 
Gabriella  
 
En viss frihet fanns också i arbetsrollen som butikschef då de själva bland annat kunde 
fördela arbetet och bestämma sina arbetstider, men dessa friheter hade också många 
begränsningar. Att lägga ett schema som de ville var inte riktigt möjligt då det fanns krav 
från huvudkontoret på exempelvis att ett visst antal personer alltid måste finnas i butik. De 
blev då begränsade av styrdokument trots att de skulle ha frihet i att lägga ett schema. Trots 
att de var ansvariga för butiken kunde de inte fullt ut styra över den eftersom det är en 
koncern och det fanns vissa grundläggande riktlinjer och regler som varje butik måste följa. 
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Ytterligare en frihet som blev begränsande var när de fick skyltningsanvisningar som 
butikscheferna visste kunde göras till det bättre för just sin butik, öka försäljningssiffror och 
bättre kundflöde. En av de intervjuade sa;  
 
”Man har väldigt många idéer som man skulle vilja få igenom och utföra i butiken, eftersom 
jag känner min butik bäst själv. Jag har ju ett exponeringsansvar men jag får inte göra som 
jag vill fast jag hade velat göra en grej som ger bättre försäljning. Men då får jag inte göra 
det eftersom det går emot konceptet.” – Anna 
 
 Anna menade på att hon visste vad som var bra för butiken och att hon ibland önskade att 
det inte var så strikt om vad som fick och inte fick göras utan att hon själv skulle få ha lite 
spelrum i de anvisningar som gavs så allt kunde göras optimalt.  
 
Ännu en sak de kände sig tudelade inför var ansvar. De hade ett ansvar för butikens drift och 
personal, vilket sågs som en fördel, samtidigt som detta även sågs som en nackdel då det 
ibland kändes som att det låg ett väldigt stort ansvar på deras axlar.  
 
”Men nu ser ju inte jag det (ansvar) som en nackdel, jag kan tycka det är kul att styra och  
ha överblick och ha kontrollen liksom men tycker man att det är jobbigt blir det ju  
en nackdel med jobbet istället.” – Elin 
 
Elin fortsätter med att berätta hur vissa kollegor ofta uttryckt frustration i samband med 
ansvar och de resurser som fanns i form av personal och tid. Det blev påfrestande att försöka 
möta huvudkontorets krav som ofta kändes orealistiska och svåra att genomföra. 
Personalmöten var något som ofta fick stryka på foten på grund av att det helt enkelt inte 
fanns tillräckligt många timmar över för att genomföra dem. Tidsbrist var en upplevd 
frustration hos respondenterna ur många olika aspekter. Flera av dem kände att tiden inte 
räckte till för att sköta sina arbetsuppgifter och förmedla sin kunskap till säljarna.  
 
”Och det är ju jättefrustrerande för jag går ju inte utbildningen bara för min egen skull  
utan det är ju för butiken och för min personal men jag får inget utrymme för det…” 
 – Caroline 
 
Caroline berättade om en utbildning hon fick gå som skulle vara till nytta för henne och 
hennes säljare men som det i efterhand inte fanns tid för att kunna förmedla den kunskap 
hon inhämtat under utbildningen. 
 
Ett annat exempel på tidsbrist togs upp där Bella nämnde att företaget ville att de skulle 
använda sig av situationsanpassat ledarskap. I detta ingick dessutom att upprätta en 
personlig utvecklingsplan tillsammans med varje säljare men ofta fanns det inte tid till att 
använda sig av denna metod. Det var inte bara säljarna som behövde mer tid och 
uppmärksamhet, butikscheferna kände även de att de blev lidande av tidsbristen från sin 
närmaste chef. Bella fortsatte att berätta att då tid för feedback och frågor inte fanns i 
relation till överordnad chef så fick de söka stöd hos de andra butikscheferna. Men eftersom 
de satt i samma situation blev det som ”en ond spiral”.  

Mellanchefer	
Följande text handlar om butikschefers motivation; vad de motiveras av och av vem de 
motiveras. 
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Vad	butikschefer	motiveras	av	
Enligt butikscheferna motiverades de av bland annat att uppnå resultat, ha varierande 
arbetsuppgifter, bra gemenskap och hur man skapade en dynamisk grupp som kompletterade 
varandra och presterade bra. Det kunde också vara att ha ansvar för de olika delarna som 
rörde ens butik det vill säga personalansvar, budgetansvar, planering samt ett 
uppföljningsansvar. Den egna personalen kunde också vara motiverande, att de var duktiga 
och engagerade samt att de ibland kunde få butikschefen på bättre humör, vilket ofta 
uppskattades. 
 
Ytterligare saker som ansågs motiverande var ny kunskap - både utbildning och utveckling. 
Utmaningar, framgång och de möjligheter de hade att använda alla sina resurser (personalen 
samt utbildning och säljtekniker som de fått) för att nå ett slutmål, var också motiverande. 
För att själva få motivation och kunna motivera sina anställda talade respondenterna om 
vikten av att få och ha rätt verktyg vilket till exempel kunde vara tips och idéer. 
Anledningen till att de själva blev motiverade av att motivera sina anställda var för att de 
kunde drivas av resultatet som uppkom.  
 
Butikscheferna menade på att både de och säljarna trots allt jobbade med ett säljyrke där den 
främsta arbetsuppgiften var just sälj och att själva försäljningen var en stor drivkraft i 
arbetet.  
 
”Att man gillar att sälja är viktigt eftersom det är vår största uppgift” – Helen 
 
Det som var motiverande i själva försäljningen var att göra kunder nöjda och då den 
eventuella uppskattningen som ibland kunde komma. Det var också att de representerade 
företaget på ett bra sätt och kände att de vid en bra försäljning hade gjort sitt yttersta.  
 
Motivation kunde också komma i mötet med kunderna, den tillfredsställelse som infann sig 
när de hade gjort en kund nöjd och just kundbemötandet var ett återkommande ämne som 
bland annat togs upp när de pratade om hur det kändes en dag när de inte var så motiverade. 
Oavsett vad, så skulle kunden aldrig bli lidande vilket ibland innebar att de satte upp en 
fasad för att inte låta deras sinnestämning gå ut över kunderna. 
 
”Motivation är det som gör att jag tycker att mitt jobb är kul egentligen, motivation är det 
som driver framåt. För är man omotiverad, ja då gör du inte ett bra jobb.” – Elin 
 
Elin sammanfattade varför hon tyckte motivation var viktigt och hur det påverkade hur hon 
skötte sitt arbete. Var hon missnöjd kände hon sig mindre benägen att försöka göra saker 
bättre jämfört med när hon var nöjd och då kände sig mer motiverad att utveckla sin butik.  

Motivation	från	sina	chefer	
De önskade även få vägledning och coachning av sina chefer. 
 
”Lika väl som vi ska motivera vår personal så gäller det ju att vi har en chef som motiverar 
oss genom att ge oss ny kunskap kanske att få oss att växa och bli bättre och lära sig förstå 
oss vad vi behöver och inte behöver.” – Denise  
 
Några av butikscheferna tyckte för tillfället att deras chef inte gav dem tillräckligt med 
vägledning och verktyg för att kunna genomföra och förbättra ett mål. Det fanns även ett 
missnöje med att de inte fick tillräckligt med feedback och respons från deras chef vilket 
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gjorde dem lite omotiverade i deras arbete. Med verktyg menade de att det kunde vara tips 
och idéer på hur de skulle gå tillväga när de fick ett nytt mål.  
 
”Ge en verktygen att nå utmaningarna för verktyg i alla dess former är ju otroligt viktigt 
och det är ju otroligt viktigt för oss som butikschefer att ge det till våra säljare också.” 
 – Denise  
 
Butikscheferna trodde att regionchefen antog det var motiverande att ha regionmöten och att 
det var regionchefens tillfälle att kunna motivera sina anställda. Dessa möten fick snarare en 
motsatt effekt enligt våra respondenter då det allt som oftast var mest negativa saker som 
togs upp och gjorde situationen sämre. Två av våra respondenter tyckte däremot att 
regionmöten kunde vara motiverande om de kunde gå där ifrån med nya tankesätt, idéer och 
utbyte av erfarenheter. Anna kände att cheferna försökte lägga över frågan på hur de skulle 
motivera butikscheferna på butikscheferna själva vilket hon ställde sig frågande till.  
 
”Sen är det klart, på alla regionmöten... Men där ska jag säga, där blir jag inte motiverad 
för fem öre, de (regioncheferna) har ju bett oss att säga hur ska vi (regioncheferna) ha 
mötena för att ni (butikscheferna) ska bli motiverade? De har ställt oss frågan där, och det 
är ju inte lätt, för vi vet ju inte, hur ska de kunna hålla ett möte. /…/ De vill ju förändra och 
frågar men det vet ju inte vi hur vi ska ta reda på. Vi har ju nog med att tänka på hur vi ska 
motivera våra säljare. Men det är ju bra att de frågar i alla fall.” – Anna 
 
Trots att det inte var hållbart som det var i nuläget när regioncheferna frågade 
butikscheferna vad de ville ha för motivation ansåg Anna det var en bra tanke att i alla fall 
fråga om vad som kunde motivera.  
 
För att bli motiverade efterfrågade butikscheferna bland annat att det skulle ställas rimliga 
krav och arbetas med att få butikscheferna att jobba tillsammans och utveckla varandra från 
regionchefen. Dessutom önskades en chef som såg möjligheter och vågade stå upp för 
butikerna gentemot huvudkontoret, en chef som tänkte på hur den instruerade sina anställda 
till att agera och använde sig av samma tips i sin roll.  
 
”Det är svårt tycker jag, just att man… Just det här man kanske behöver ha hjälp med, det 
får man ta tag i själv lite grann… Ja, jag önskar att det fanns en annan typ av dialog 
(mellan region- och butikschef) som dom önskar att vi har med våra säljare” – Beatrice  
 
Chefernas krav på butikscheferna att vara motiverande gentemot sina säljare kändes 
svårmotiverat då butikscheferna upplevde att de själva inte fick samma behandling av 
regioncheferna. 
 
Denise efterfrågade en chef som kunde förmedla kunskap och dela med sig av sina 
erfarenheter. Hon berättade att för henne spelade det ingen roll att chefen kom in med 
hennes statistik och sa såhär ser det ut för det kunde hon kolla upp själv, utan ville ha en 
chef som sa att såhär ser det ut och vad kan vi göra tillsammans för att förbättra det. 
Gabriella uttryckte också en önskan om motivation från chefen speciellt om försäljningen 
gick dåligt, motivation var något som ansågs vara viktigt hela tiden men extra viktigt under 
tuffare tider då de ville ha en knuff i rätt riktning lite oftare och inte hamna i den onda 
spiralen.  
 
”Om försäljningen går dåligt så känner man att vad fan, det är ju jag som ska pusha mina 
anställda men vem fan pushar mig? Vem får jag energi ifrån? Det kan jag sakna otroligt 
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mycket ibland, att jag inte får det någonstans så att säga, det är den tyngsta biten.” – 
Gabriella  
 
Oftast när butikscheferna ville bli motiverade fick de själva ta tag i det och hitta motivation 
antingen i sig själva eller på egen hand vilket de tyckte var svårt. Den motivationen de fick 
kom för det mesta i form av gruppberöm, nästan aldrig personligt beröm utan det var 
butiken i sin helhet som uppmärksammades. Ville de ha personlig motivation fick de leta 
efter det.  
 
”På något sätt är det ändå upp till en själv att söka motivation där man kan hitta det och jag 
tror vår chef räknar med det.” – Felicia  

Anställda	
Under denna rubrik kommer vi besvara vår fjärde frågeställning där vi frågar oss vad 
butikscheferna tror deras anställda motiveras av och hur butikscheferna arbetar med att 
motivera sin personal.  

Butikschefens	syn	på	de	anställdas	motivation	
Under intervjuerna gjorde samtliga butikschefer det tydligt att alla människor är olika och 
motiveras av olika saker. Detta var något de hade i åtanke när de skulle motivera sina 
anställda. Denise beskriver detta som;  
 
”Det är ju det som är personalansvar, att läsa sin personal och se vad de behöver och inte 
för alla är ju olika... alla har ju olika motivationssätt och fungerar på olika sätt om  
man säger och är på olika platser i livet eller har olika erfarenheter.”– Denise  
 
Samtliga butikschefer betonade när det gällde deras anställdas motivation vikten av att 
delegera arbetsuppgifter till dem. Genom att delegera ut arbete till säljarna ansåg de att de 
ökade personalens självkänsla på grund av att de fick ta ett större ansvar samt att det blev en 
utmaning för dem. Butikscheferna påpekade också vikten av att kunna överlåta uppgifter till 
sina anställda för att underlätta sitt eget arbete och den arbetsbörda som det innebar. Det var 
viktigt att säljarna kände att de kunde komma med egna idéer och vågade säga vad de tyckte 
och tänkte. Alla jobbar mot samma mål vilket gör att säljarnas engagemang och delaktighet 
var essentiell för att uppnå målen och resultaten.  
 
”Det är ju bara att delegera och lära och lära och lära och lära och låta dem göra så 
mycket som möjligt. Ofta handlar att motivera anställda med att låta dem vara med i så 
mycket som möjligt.” – Elin  
 
De ville utveckla sina anställda och för att göra detta använde de sig av vägledning i form av 
tips och råd till sina säljare och förmedlade på så sätt sin kunskap till säljarna. En av 
respondenterna gav ett exempel på hur de som butikschef behövde ge sina säljare verktyg i 
form av försäljning av strumpor. Det gick inte att endast säga till personalen att idag skulle 
de sälja ett visst antal sockar utan deras uppgift var att berätta hur de kunde sälja dem, vad 
de var bra för samt vilka produkter de passade bra med. Ge dem kunskap om produkterna 
och skapa en medvetenhet hos säljarna. 
 
Uppföljning var en viktig del i deras arbete för att ständigt hålla sig uppdaterade om vad 
deras personal tyckte om butiken och allt vad det innefattar. Dessutom var det viktigt med 
uppföljning för personalens skull så att de fick göra sin röst hörd och känna sig delaktiga. 
Genom att ta hänsyn till de anställdas åsikter och idéer i arbetets utförande kände 
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butikscheferna att de uppmuntrade personalen att våga ta egna initiativ. Uppföljningen var 
viktig för personalen på så sätt att som Elin uttrycker det;  
 
”Men jag drivs mycket av resultat och mycket av att ja, faktiskt att min grupp mår bra. Att 
butiken mår bra och att vi har nöjda kunder.” – Elin  
 
För Elin var det viktigt att följa upp för att kunna förbättra och göra sin butik och personal 
mer välmående. Detta för att ständigt förbättra och kunna höja säljarnas prestationer. 
Feedback såg butikscheferna var en faktisk motivationsfaktor hos säljarna, att de 
uppmärksammandes och fick respons på sitt arbete. Det förklarades av respondenterna som 
att det inte var roligt för någon om man gjorde ett arbete men aldrig fick reda på vad 
cheferna, bland annat respondenterna själva, tyckte om det. Samtidigt som det är bra att ge 
feedback talades det om vikten av att inte överanvända beröm då det kunde tappa i värde, att 
inte varje dag gå och klappa på axeln utan att göra det när någon verkligen förtjänade det 
och hade presterat utöver det vanliga. Butikscheferna sade att det oftast räckte att visa för 
säljarna att de brydde sig och hade uppmärksammat dem, Bella uttryckte det som; 
 
”Ibland behövs det inte så mycket mer än att de (säljarna) ser att jag har sett dem.” – Bella  
 
Anna hade ett arbetssätt för att motivera sina säljare utan att rikta negativ kritik till dem; 
 
”Jag har lagt över ansvaret på mina säljare att hela tiden tänka på har jag gjort mitt bästa 
idag?  Har de gjort sitt bästa idag så… Det ansvaret har jag lagt på dem att känna att jaa… 
Ja ni ska inte vara nöjda med er själva om ni känner att ni inte har gjort ert bästa när det 
kommer till merförsäljning och jag kommer inte stå och hacka på er och säga gud vilket 
dåligt snitt du hade igår och det är de vana att få, det här negativa att nu får du skärpa dig 
liksom, du måste öka ditt snitt.” – Anna  
 
Även om Anna visste att det var en del av hennes jobb att pusha och ibland kanske behöva 
ta det jobbiga samtalet om att en säljare inte presterat så bra under dagen men hon tyckte att 
fördelarna med att jobba efter ovanstående metod var större än nackdelarna. Det skapade en 
mer positiv stämning på arbetet samt att säljarna fick börja tänka för sig själva. 
 
Andra saker butikscheferna lyfte fram som motiverande för sina säljare var de årliga 
medarbetarsamtalen där de tillsammans med enskild säljare kunde gå genom hur det hade 
gått under året och vad man kunde jobba på för att bli ännu bättre. Samtidigt fick säljarna 
säga vad de ville ha ut av arbetet eller om de ville utvecklas och lära något nytt. Elin pratade 
om hur viktigt hon tyckte det var att ha en öppen kommunikation så det inte på 
medarbetarsamtalen kom fram saker som säljarna hade gått och funderat på och ville lära 
mer om;  
 
”Jag brukar alltid säga, sitt inte och säg där (medarbetarsamtalen) saker som vi kunde ha 
tagit innan. Jag är mycket mer för att alltid ha en öppen kommunikation, vill du lära dig 
något nytt kom till mig då och säg det så att vi kan driva det för det är jäkligt tråkigt om det 
skall gå ett år och så a men Elin (ändrat namnet) nu har jag gått och väntat här ett år för att 
säga det här utan vi pratar mycket hela tiden vilket gör att de får ju feedback egentligen 
hela tiden på vad de gör.”– Elin  
 
Gruppkonstellationen kunde också vara en del av ens motivation och påverka andra typer av 
motivation som fanns hos de anställda inom en butik. I nya grupper kunde vardagen handla 
om att skapa tillit samt lära känna varandra och just att allt var nytt kunde vara motiverande i 
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sig. I en grupp som arbetat tillsammans under en längre tid var utmaningen att bibehålla 
motivationen och hitta nya sätt och saker som motiverade.  
 
”Att motivera personal som har jobbat på samma arbetsplats i väldigt många år kan vara 
svårt då dom själva inte brinner för sitt arbete längre.” – Helen 
 
Helen menade på att när man varit på en och samma arbetsplats under en längre tid kunde 
det vara svårt att hitta motivation i arbetet för vardagen går som i en slentrian och detta 
gällde för såväl de anställda som för henne själv. Även Bella och Denise upplevde 
svårigheterna med att motivera de som jobbat längre. Bella uttryckte det som att man hela 
tiden måste hitta nya sätt att motivera sig själv och andra på. 
 
Även om butikscheferna ville motivera sina anställda kunde det ofta vara svårt att hitta tiden 
till det vilket upplevdes negativt och frustrerande. Gabriella beskrev det som att hon kände 
sig otillräcklig när tiden var knappt och hon inte hann sitta ner med personalen utan endast 
hann gå igenom de viktigaste uppgifterna de skulle göra för dagen precis innan öppning. Just 
tidsbristen var något som samtliga respondenter ansåg vara ett stressmoment i arbetet med 
att motivera personalen.  
 
”Det är rätt logiskt, att får man mer och mer arbetsuppgifter och mindre personal och 
mindre timmar så kan ju vem som helst räkna ut att det blir ju inte så jävla mycket tid över 
till att motivera de anställda, det blir ju inte bra, det blir en negativ spiral då.” – Gabriella 
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I det sjätte kapitlet får läsaren ta del av vår diskussion. Utifrån vårt syfte och våra 
frågeställningar kommer vi diskutera resultatet och koppla samman till den tidigare 
forskning vi tagit del av samt våra teorier.   
 
DISKUSSION 
Rollen	som	mellanchef	
Wieseke m.fl. (Wieseke, Kraus, Alavi, & Kessler-Thönes, 2011, ss. 226-228) talar om 
vikten av att få med sin personal på nya idéer och tekniker vilket våra respondenter tyckte 
var en viktig uppgift i deras arbete. Butikscheferna sade att de alltid skulle föregå med gott 
exempel för att säljarna skall kunna förmedla rätt attityd gentemot kunder och kollegor, 
vilket återspeglar hela organisationen. Om en säljare har dåligt bemötande sätter det en 
negativ stämpel på företaget. Wieseke m.fl. (Wieseke, Kraus, Alavi, & Kessler-Thönes, 
2011, ss. 226-228) fick fram ett liknande resultat i sin undersökning samtidigt som det 
visades att det var viktigt att chefen var motiverad för att kunna vara den positivt drivande 
kraft som krävdes för att kunna föra ett projekt framåt. Att vara motiverande ansåg våra 
respondenter var en stor del av deras arbetsuppgifter för att uppnå dels de resultat som 
krävdes men även viktigt vad motivationen gav. Om de motiverade sin personal var det även 
viktigt att de tog tillvara på vad motivationen gav i form av till exempel ökad prestation och 
uppmärksamma detta genom feedback eller liknande.  
 
Alvesson pratar om mål som en del av organisationsteorin (Alvesson & Sveningsson, 2007, 
ss. 19-24) vilket vi ser tydliga kopplingar till med det resultat vi fått fram. Organisationen vi 
undersökt har väldigt tydligt uttalade mål när det gäller såväl säljmål som att kunder alltid 
skall gå nöjda från butiken. Dock ansåg respondenterna att det ibland kunde vara svårt att 
uppnå målen när de inte alltid var realistiska och man dessutom inte hade rätt verktyg eller 
en rimlig budget att jobba med. De kände sig motarbetade av ledningen vilket har med den 
andra delen av organisationsteorin som Alvesson tar upp att göra, strukturen (Alvesson & 
Sveningsson, 2007, ss. 19-24). Strukturen handlar om styrning och kontroll där bland annat 
ledarskapet ingår. Våra respondenter upplevde ibland att de motarbetades av ledningen på 
grund av den kollektiva styrningen som rådde inom koncernen. De hade velat ha mer 
egeninflytande för att kunna förbättra sin butik. De var chefer men kände att de inte kunde 
kontrollera så mycket som de hade önskat. Det var för mycket fokus på att följa koncernens 
riktlinjer jämfört med vad de själva fick göra i butiken. Ytterligare en del av styrning och 
kontroll är motivationssystem (Alvesson & Sveningsson, 2007, ss. 34-36) där de flesta 
respondenter ändå kände att de kunde göra en skillnad men sällan hade rätt medel för att 
kunna utföra det till fullo. Det kunde till exempel handla om att inte ha tid till personliga 
samtal med personalen någon gång då och då för att peppa dem såväl som att inte ha pengar 
för att kunna ha en middag för personalen i syfte att umgås utanför arbetsplatsen och svetsa 
samman gruppen.  
 
Den dubbla lojaliteten är ytterligare ett begrepp som omfattas i organisationsteorin 
(Wenglén, 2007, ss. 394-408) och detta var ett viktigt och ibland konfliktfyllt ämne för våra 
respondenter. De upplevde att de ibland stod med fötterna på två olika sidor (respondenterna 
beskrev det som en balansgång); dels lojalitet mot ledning och överordnade och dels lojalitet 
mot sina anställda och därmed de underordnade. De kände sig splittrade i sin roll som chef 
då de förväntades vara en del av gemenskapen på arbetsplatsen samtidigt som flera av 
respondenterna upplevde svårigheter med att dra gränser för att inte bli för personlig med 
sina anställda. De var rädda för att bli en dålig chef som inte kunde sätta ner foten när det 
väl behövdes. Samtidigt upplevde respondenterna att det var viktigt att vara en del av 
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gruppen för att arbetsplatsen skulle vara trivsam och fungera optimalt. Konsekvenser utav 
den dubbla lojaliteten kan, enligt Alvesson, leda till en identitetskris hos mellanchefen där 
rollkonflikten gör att man helt enkelt inte vet var man står. Istället för att ha två sidor att stå 
på så kan det till slut upplevas att man inte har någon sida att identifiera sig med 
överhuvudtaget (Wenglén, 2007, ss. 394-408).  
 
Situationsanpassat ledarskap var något som respondenterna försökte arbeta med utifrån 
organisationens önskemål men som sällan gick att genomföra. Dels var det enorm tidspress 
att hinna med personliga samtal och att göra personliga utvecklingsplaner för de anställda, 
men dels blev även uppföljningen av dessa två delar ofta något som fick stryka på foten på 
grund av tidsbristen. Vi såg dock att de flesta av våra respondenter ändå faktiskt använde sig 
av situationsanpassat ledarskap trots att de inte tänkte på det. Detta eftersom de ofta tog 
beslut i oväntade situationer och då försökte ta ett beslut som var gynnade flest. I och med 
att de anpassade varje beslut efter den uppkomna situationen använde de sig av det 
situationsanpassade ledarskap som innefattas i organisationsteorin (Wenglén, 2007, ss. 394-
408).   
 
Organisationsteori är även något som Herzberg (1968) tar upp när han beskriver människan 
som en varelse som är irrationell och kräver anpassning efter situationen. För chefer blir 
utmaningen att på bästa sätt utforma arbetet så att en positiv jobbattityd skapas per 
automatik (Herzberg, 1968, ss. 58-59). Även här blir det då viktigt med det 
situationsanpassade ledarskapet som våra respondenter talar om eftersom alla individer 
fungerar olika och för att optimera individers prestationer måste man jobba med att kunna 
variera bemötande efter situation. Dessutom blir det viktigt med situationsanpassat ledarskap 
när man talar om motivation då alla individer motiveras av olika saker. För att kunna 
motivera på mest effektivt sätt är det bra att kunna anpassa sig efter situationen.  
 
Vi kan se viss koppling mellan de fyra grundläggande behov som Nohria m.fl. (Nohria, 
Groysberg, & Lee, 2008, ss. 81-83) talar om och vårt resultat. Behovet av att förvärva är 
något som vi inte ser finns i organisationen då det inte finns något uttalat belöningssystem. 
Däremot behovet av att känna samhörighet uppfattade vi fanns då butikscheferna pratade om 
hur viktig den relation som fanns mellan dem och deras anställda var. Samtliga ansåg att det 
var mycket viktigt att de hade en god relation och att det skulle vara ett bra klimat på 
arbetsplatsen. Även samarbetet butikschefskollegorna emellan var något de uttryckte som en 
säkerhet då de kunde rådfråga och söka stöd hos varandra. Att skapa sig en uppfattning, 
vilket var det tredje behovet, såg vi tillfredsställdes i det sättet butikscheferna delegerade 
arbetsuppgifter och ständigt försökte tydliggöra att de arbetade som en grupp och skapa vi-
känsla. Denna punkt kommer vi återkomma till under rubriken anställdas motivation. 
Behovet att försvara framkommer genom att respondenterna delegerar till sina anställda 
samt belönar i den mån de kan, med de resurser som finns.  

Mellanchefer	
Flera av våra respondenter upplevde att de sällan fick motivation eller stöd av sina chefer 
utan istället fick ta hela ansvaret att fortfarande kunna vara den positiva drivande människan 
utan hjälp ovanifrån. De saknade motivation från sina chefer och detta främst när det gick 
sämre i försäljningen. Detta är något som Wieseke m.fl. (2011) tar upp när deras resultat 
visade att om mellancheferna inte får tilläckligt med stöd och motivation av sina 
överordnade återspeglas detta hos mellanchefens personal som starkt påverkas av dennes 
motivation. Om inte mellanchefen är motiverad jobbar de inte aktivt med att motivera sina 
anställda samt visar en dålig attityd som de anställda tar efter (Wieseke, Kraus, Alavi, & 
Kessler-Thönes, 2011, ss. 226-228). De flesta av våra respondenter verkade väldigt 
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medvetna om att deras beteende återspeglades hos personalen och därför försökte de alltid 
föregå med gott exempel trots att de inte kände att de fick samma behandling av sina chefer. 
De kände att det var deras ansvar att motivera sin personal till att sälja bättre och må bra på 
arbetet och att detta var krav som ställdes från ledningens håll. Detta krav var även något 
som respondenterna hade uppfattat var en del av deras chefs arbetsuppgifter men att chefen 
inte jobbade med det. En av våra respondenter menade att hon gav så mycket av sig själv 
men aldrig fick igen det.  
 
Respondenterna kände att motivation var något man dels kunde få av en person, till exempel 
sin chef, och dels något man kunde finna själv. De önskade ibland mer motivation av sin 
chef när de kände att det var extra jobbigt på arbetsplatsen, att chefen skulle peppa dem att 
fortsätta göra ett bra jobb, något de tyckte saknades. De ville att chefen skulle motivera dem 
genom allmän uppdatering som skedde oftare än vad det gjorde i dagsläget, att chefen 
kanske ringde någon gång i veckan bara för att prata en liten stund och på så vis visa intresse 
för butiken och för butikschefens arbete. När de kände brist på motivation sade de att de fick 
hitta den antingen i sig själva eller hos sin personal men att de inte tyckte det var helt rätt. 
De tyckte att en del av deras chefs jobb var att motivera dem precis som butikschefernas 
jobb bland annat innefattade att motivera sina säljare.  
 
Belöningssystemet PMERS som presenterades av Kominis m.fl. (2007) ser vi hade kunnat 
vara en möjlig lösning för att öka motivationen och lättare kunna kontrollera och utvärdera 
prestationer. PMERS syftade till att mäta, utvärdera och belöna chefer och då framförallt 
gällande organisatoriska mål (Kominis & Emmanuel, 2007, ss. 49-51). Avsaknaden av 
uppmuntran och belöningar var något våra respondenter upplevde problematiskt så för deras 
del hade ett system likt PMERS varit ett väldigt bra verktyg för att på rätt sätt 
uppmärksamma och belöna dem. Genom ett belöningssystem hade regioncheferna haft 
lättare att planera och på så vis kunnat schemalägga på ett annat sätt hur man skulle belöna 
och indirekt motivera butikscheferna. Vad som motiverade butikscheferna var olika, vilket 
vi återkommer till, men vi tror att en kombination av uppmärksamhet från chefen i form av 
positiv feedback samt något slags ekonomiskt incitament hade gjort butikscheferna mer 
nöjda och motiverade på arbetsplatsen. Nohria m.fl. (2008) förespråkar också 
belöningssystem för att urskilja de duktiga anställda från de som inte presterar lika bra och 
framförallt är det viktigt att kopplingen mellan belöning och prestation är tydlig (Nohria, 
Groysberg, & Lee, 2008, ss. 81-83).  
 
Motivationsfaktorer som nämndes hos butikscheferna var väldigt spridda och innefattade 
både inte och yttre motivation. En faktor som nämndes av många respondenter var att ha 
ansvar vilket är något som Herzberg (Herzberg, Mausner, & Bloch Snyderman, 1959/1993, 
ss. xiv-xvi) diskuterar. Herzberg menar att det inom ansvar finns fyra olika kategorier som 
alla poängterar att man skall kunna ha en viss påverkan i sitt arbete exempelvis att kunna 
lägga schema, ha kontroll över resurser samt ha ett reellt självbestämmande i vissa frågor. 
Hos våra respondenter får de en budget att arbeta utifrån men sedan är det upp till dem att 
själva disponera budgeten i butiken, detta gällde dels ekonomin men också personaltimmar. 
Just personaltimmar var ett problem som fanns då de allt som oftast fick för få timmar för att 
kunna göra ett bra jobb och att de då saknade möjligheten att kunna få några extratimmar för 
att kunna prestera bättre resultat. Även om ansvar då var motiverande blev just biten att inte 
ha inflytande över vissa frågor omotiverande för butikscheferna.  
 
Att respondenterna inte kände att de fick tillräckligt med motivation kan vi se kopplingar till 
Herzbergs tvåfaktorsteori (1959/1993). Herzberg påstår att om det inte finns tillräckligt med 
motivationsfaktorer måste det finnas desto fler hygienfaktorer för att människan skall vara 
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tillfredsställd (Herzberg, Mausner, & Bloch Snyderman, 1959/1993, ss. 114-117). Om man 
ser till vad våra respondenter sade om att de saknade motivation många gånger i sitt arbete 
och vikten av att ha en bra gemenskap på arbetsplatsen kan vi tänka i Herzbergs banor att 
butikscheferna har för lite inre motivationsfaktorer och då istället lade större vikt vid yttre 
hygienfaktorer. När butikscheferna väl fick beröm för sina prestationer kände de att det lilla 
gjorde mer än vad en god stämning på arbetsplatsen gjorde dagligen. Det tyder alltså på att 
för deras del gjorde de inre motivationsfaktorerna mer än vad de yttre hygienfaktorerna 
gjorde. God arbetsstämning var en stor del för att de skulle känna sig tillfreds på arbets-
platsen men det behövdes mer än bara hygienfaktorer för att arbetet skulle kännas 
meningsfullt för våra respondenter. Dessutom talar Herzberg (1959/1993) om första och 
andra nivåns faktorer där han menar att yttre hygienfaktorer kan omvandlas till inre 
motivationsfaktorer under rätta omständigheter (Herzberg, Mausner, & Bloch Snyderman, 
1959/1993, ss. 26-28, 44-50). Att faktorer omvandlas ser vi tecken på hos våra respondenter 
då de bland annat talar om avsaknaden av individuell feedback på deras prestationer och kan 
enligt Herzberg då förklaras som att de fastnat på första nivåns faktorer. Respondenterna 
fick kollektiv feedback och denna yttre faktor omvandlades till andra nivåns faktor i form av 
missnöje då de saknade den individuella feedbacken och att då få någon form av erkännande 
gjorde nästan saken värre. 	

Anställda	
Nohria m.fl. (2008) skriver att chefen är den som har störst inflytande på sina anställdas 
motivation och hur väl mål och policys följs på arbetsplatsen. Det är därför här viktigt som 
chef att man uppmärksammar prestationer på det sätt man kan, även om det kanske bara blir 
med snälla ord och feedback. De anställda räknar inte med att deras chef skall ha inflytande 
över hur belöningssystem inom organisationen skall se ut men de förväntar sig att chefen 
skall belöna och uppmärksamma dem på något sätt i alla fall (Nohria, Groysberg, & Lee, 
2008, ss. 83-84). Våra respondenter upplevde att det var viktigt att kunna uppmärksamma 
sina säljare när de gjort något bra, till exempel uppnått budget eller klarat sitt måltal. Dock 
upplevde respondenterna svårigheter med att de inte hade resurser till att göra så mycket mer 
än att ge beröm då de ansåg att de bara räckte en bit. Använde man beröm för ofta kunde det 
ibland ha motsatt effekt och bli betydelselöst. Därför önskade flera av våra respondenter att 
det fanns något uttalat belöningssystem och framförallt att det skulle finnas en särskild 
budget att använda för ändamålet. De ville ha en budget där det rymdes att kunna gå ut och 
äta på restaurang med hela arbetslaget någon gång om året samt ge två biobiljetter någon 
gång då och då när en säljare presterat väldigt bra.   
 
Wieseke m.fl. (2011) presenterade i sin studie ett resultat som visade att mellanchefers 
motivation kunde överföras till sina anställda. Det de undersökte var förväntningar, 
instrumentalitet och valens där det framkom att förväntningar och instrumentalitet 
överfördes direkt till personalen. Valens däremot krävde att personalen skulle kunna 
identifiera sig med mellanchefen till exempel att man var ungefär jämnåriga (Wieseke, 
Kraus, Alavi, & Kessler-Thönes, 2011, ss. 226-228).  I vårt resultat ser vi inte några tecken 
på att valensen har någon betydelse. Det verkar inte spela någon roll om man är jämnårig 
eller inte, utan det viktigaste är att personalen känner sig bekväm med sin chef för att chefen 
skall kunna motivera sin personal och eventuellt överföra sin motivation.  
 
PMERS som Kominis m.fl. (2007) presenterar är ett belöningssystem som syftar till att 
utvärdera prestationer och belöna dem på ett korrekt sätt. PMERS riktar sig i första hand till 
chefer men vi anser att det går att göra belöningssystem som passar för anställda och då 
riktar sig mer till själva försäljningsprestationen istället för att uppnå organisatoriska mål 
(Kominis & Emmanuel, 2007, ss. 49-51). För att underlätta butikschefernas jobb med att 
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motivera sina anställda hade ett belöningssystem hjälpt till på så vis att det hade funnits 
riktlinjer för hur belöning skall ske. Vi tror även att butikscheferna skulle gynnas av att ett 
belöningssystem skulle upprättas centralt från till exempel huvudkontoret så att det blir lika 
för alla anställda i hela koncernen. Som det är nu får våra respondenter ta från den egna 
butikens budget som inte är anpassad och avsedd för att ge belöningar till enskilda individer 
vid bra prestationer. Vi tror att för de anställdas del hade ett belöningssystem varit positivt i 
den bemärkelsen att de hela tiden visste att deras prestationer uppmärksammades och inte 
bara av deras chef utan också av regionchefen och ledningen eftersom alla hade varit 
delaktiga i arbetet med att upprätta systemet.  
 
Respondenterna sade också att motivation hos de anställda kunde öka genom att delegera de 
arbetsuppgifter som fanns i butiken. Genom att ge de anställda ansvar för något upplevde 
våra respondenter att de anställda kände sig mer delaktiga och betrodda vilket ökade deras 
arbetsmotivation. Herzberg nämner bland annat att ge erkännande för prestation, ansvar, 
utveckling och avancemang alla är faktorer för högre arbetstillfredsställelse (Herzberg, 
1968, ss. 57-58) vilket de flesta av våra respondenter säger sig arbeta med på daglig basis 
gentemot sina anställda. Respondenterna tyckte det var mycket viktigt att hålla sina anställda 
motiverade och vid gott humör eftersom de var butikens ansikte utåt och de som stod för den 
största delen av försäljningen. Försäljningen låg till grund för allt i butiken nästkommande 
år varför det var väsentligt att nå sina budgetar. Den utbildning som företaget ger sker oftast 
mot butikscheferna. Det är sedan upp till dem att förmedla vad de lärt sig till sina anställda 
vilket de tyckte var problematiskt på grund av tidsbrist. Genom att lära de anställda nya 
saker förväntades motivationen öka då de lärde sig något nytt och fick nya verktyg för att 
kunna sälja bättre. När butikscheferna kände att de inte kunde förmedla den nya kunskapen 
upplevde de också att de inte kunde ge sina anställda vad de behövde i motivationsform. 
Herzberg (1968) beskriver arbetsberikning som en motivationsåtgärd där det bland annat 
ingår att göra personalen delaktig och ge en viss frihet i arbetsuppgifter (Herzberg, 1968, ss. 
59-60) vilket också stämmer med respondenternas resonemang om vad det kunde göra för 
deras personal när de delegerade ut uppgifter till dem.  

Slutsats	
Rollen som butikschefs upplevs av våra respondenter som en balansgång, att stå med ett ben 
på företagets sida och det andra på sina anställdas sida. Denna balansgång beskrev de som 
svår då det ibland kändes som om de trampade sina anställda på tårna genom att följa 
direktiv och order uppifrån. Samtidigt som de gärna ville se till sin egen personals behov 
och önskemål fick det ofta komma i andra hand då företagets intresse alltid kom först. När vi 
talade med våra respondenter om vad som motiverade dem kom det först och främst fram att 
de inte trodde det var någon skillnad mellan dem själva och deras anställda vad gällde 
motivationsfaktorer. De trodde inte det spelade någon roll vilken position man hade i ett 
företag utan att det hade större betydelse vad man var för typ av person. Det som de däremot 
trodde motiverade mest var att få uppmärksamhet och känna att man var en person som 
överordnade litade på och kunde ge ansvar till. De trodde mycket på att behandla sina 
anställda som de själva ville bli behandlade av sina chefer trots att verkligheten kanske inte 
såg ut som de ville.  
 
Det som vi reagerat på under vårt arbete med uppsatsen var att våra respondenter hade 
uppfattningen att motivation var något man fick och något man gav, inte något som kunde 
byggas upp och finnas inom en som en inre drivkraft. Att få motivation översattes av dem 
med peppning och klappar på axeln och sådana saker som att ökat ansvar kunde öka 
motivationen var sekundärt. Dessutom känns det inom vår studerade organisation som att 
butikscheferna är en bortglömd position. Vi upplevde det som att butikscheferna genom att 



30 
 

ha avancerat till en högre tjänst förväntades kunna motivera sig själva, och inte behöva så 
mycket stöd av sina chefer. Samtidigt var det ett krav att kunna motivera sina säljare vilket 
upplevdes frustrerande av våra respondenter. Slutligen kan vi konstatera att vad som 
uttryckts om chefsrollen i organisationsteorin stämmer bra överens med vad våra 
respondenter sade om sin roll, de kände sig klämda i hierarkin och upplevde svårigheter att 
veta var lojaliteten skulle ligga. När det gällde vad våra respondenter sade om motivation 
var det mycket som skilde sig från vad som sades i teorin och tidigare forskning.  

Resultatdiskussion	
Vi anser att vårt syfte och våra frågeställningar har besvarats genom vårt resultat. Vi känner 
inte riktigt att vi kan säga att vår undersökning tillfört något nytt till området. Däremot är det 
delar av vårt resultat som är motstridigt i relation till den tidigare forskning vi använt oss av 
men det behöver inte betyda att det är något nytt då vi har en så begränsad forskning som vi 
tagit del av. Eftersom vi endast har fyra artiklar som vi utgått från betyder det att det finns 
ett mycket stort antal som kan säga något helt annat och kanske stämma bättre överens med 
vår empiri. Som exempel står det i den tidigare forskning vi tagit del av att motivation är 
något som byggs upp och finns inom individen vilket vi inte känner igen i våra 
respondenters svar där de uttryckte att motivation är något man får från någon annan.  

Metoddiskussion		
Genom den kvalitativa metod vi valde att använda oss av i form av semistrukturerade 
intervjuer kände vi att vi fick en möjlighet att diskutera respondenternas svar tillsammans. 
På detta vis ansåg vi oss få en bra uppfattning och förståelse om respondenternas åsikter för 
att använda i vår uppsats. Svårigheterna har varit att begränsa oss då motivation är ett så 
stort område med många inriktningar. Det har funnits mycket information som vi bara har 
kunnat börja undersöka på grund av att arbetets omfattning, det är inte så stort så vi har haft 
tid att läsa allt vi kommer i kontakt med. När vi hade vårt resultat klart insåg vi att 
rollkonflikten som vi tänkt skulle vara sekundär i denna undersökning var viktigare för 
respondenterna än vad motivationen var. De lade större vikt vid problematiken i sin roll än 
vid motivationen och därför tog vi beslutet att ändra syftet med studien för att inte gå miste 
om vårt resultat. Vi är nöjda med att ha gjort det här valet och den inriktning som uppsatsen 
fick. Genom att vi ändrade syftet kände vi att vi fick en väldigt bra röd tråd i arbetet som 
läsaren lätt kan följa för att förstå arbetet.  
 
Något vi känner hade varit bra till denna uppsats och som vi tar med oss till framtiden är att 
göra en liten förstudie. Genom en sådan hade vi kanske upptäckt tidigare att själva 
chefsrollen hade så stor inverkan på våra respondenter och då valt att bortse helt från 
motivationen och fokusera uppsatsen på bara chefsrollen och den dubbla lojaliteten.   
 
Det som hade kunnat vara annorlunda i uppsatsen är att vi hade smalnat av ämnet. I och med 
att vi fick fram så mycket om rollkonflikten hade det kunnat vara ett ämne i sig och 
motivation ett ämne i sig. För att vår uppsats hade kunnat bli bättre och mer djupgående i 
resultat och diskussion hade vi kunnat välja ett av områdena att studera och inte båda.  

Fortsatt	forskning	
Som vi nämnde i inledningen finns det mycket självhjälpslitteratur för mellanchefer men 
inte så mycket forskning inom ämnet. Detta tror vi är något för framtida forskare att ta 
hänsyn till och studera området. Att studera mellanchefen och rent vetenskapligt kunna 
påvisa hur den påverkas av att vara en konfliktfylld roll som ofta hamnar i kläm i hierarkin 
hade varit intressant.  
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Ytterligare forskningsområden är hur mellanchefer påverkas av sina överordnade, något som 
vi upptäckte var en öm punkt för våra respondenter. Det hade varit intressant att undersöka 
hur det fungerar på andra företag och eventuellt göra en jämförelsestudie mellan 
organisationer.  
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BILAGA 1 – Intervjuguide 
Intervjuguide 
Demografiska frågor; 
Ålder? 
Hur länge har du arbetet inom handelsbranschen? 
Hur länge har du arbetet på ditt nuvarande företag? 
Hur länge har du haft din tjänst som mellanchef/butikschef? 
Hur fick du din nuvarande tjänst? Vad gjorde du innan? 
Vad var det som lockade med din nuvarande tjänst?  
Vad för uppgifter ingår i din tjänst?  
 
Semistrukturerade frågor, tematiska; 
 Chefsroll 
Vilka egenskaper anser du vara viktiga i din roll som chef? Varför är de viktiga?  
Vilka fördelar ser du i din roll som mellanchef? Vilka eventuella nackdelar finns det? 
Vilka svårigheter upplever du i ditt arbete, om några? Motivera!  
Hur ser utvecklingsmöjligheterna ut för butikschefer inom företaget? 
 
 Egen motivation  
Vad motiveras du av?  
Kan du beskriva dagar eller situationer när du har upplevt hög motivation? Varför har du 
gjort det? 
Hur gör du för att öka din motivation? 
(Hur skulle du beskriva vad motivation är?)   
Vad innebär motivation för dig? 
Vilken typ av motivation svarar du bäst på? 
Vad för typ av motivation får du av dina chefer? Vilka chefer? 
 
 Anställdas motivation 
Hur mycket bestämmer du själv i arbetet med att motivera dina anställda?   
Hur motiverar du dina anställda? 
Hur mycket eller lite spelar din syn på motivation in på hur du motiverar dina anställda? 
Vilken typ av motivation svarar dina anställda bäst på?  
Hur uppmärksammar du säljare som presterar extra bra? Hur belönar företaget butikschefer 
som presterar extra bra?  
Skiljer sig din syn på motivation från dina chefers syn på motivation? Vad i sådana fall och 
varför? 
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