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Studieverkstaden på Campus Helsingborg och i Lund för den tid, energi och noggrannhet de lagt ner 
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Sammanfattning 
  
Personalen är företagets främsta resurs och i butiker där personalen representerar företaget gentemot 

kunden blir positiva kundmöten en avgörande faktor för att skapa servicekvalitet och goda 

kundrelationer. Den växande konkurrensen med e-handeln leder även till att kundmötet blir allt 

viktigare för fysiska butiker för att kunna konkurrera och behålla marknadsandelar. En bransch som 

möter hårdnande konkurrens från både digitala och fysiska aktörer och som kommer stå i fokus 

i  denna studie,  är livsmedelsbranschen. Under 2017 skedde en försäljningsökning med 30 procent 

vilket gjorde livsmedel till den bransch som hade störst försäljningsökning på nätet. Branschens 

hårda konkurrens ställer höga krav på både den anställdes kompetens och kunskap men även 

produktivitet och effektivitet. Detta ökar vikten för företag att veta vad som motiverar deras personal 

till att prestera och utföra ett effektivt arbete som lever upp till branschens och kundernas höga krav. 

Syftet med studien är därför att undersöka vilken roll kompetensutvecklingsmöjligheter spelar för 

anställdas motivation inom livsmedelsbranschen. 

  

De första kapitlen i denna studie beskriver den vetenskapliga utgångspunkten och metod som 

används genom uppsatsen. En kvalitativ metodologi har valts för denna studie och har utförts genom 

semistrukturerade djupintervjuer med 10 anställda med olika anställningsformer och 

anställningslängd från 6 olika ICA-butiker fördelade i Skåne, Stockholm och Uppsala. Empirin från 

intervjuerna presenteras och analyseras sedan kring utifrån studiens teoretiska referensram. 

  

Utifrån empirin kunde tre olika upplevelser av möjlighet till kompetensutveckling urskiljas: de som 

inte upplevde sig ha några utvecklingsmöjligheter, de som upplevde sig haft bra 

utvecklingsmöjligheter men som nått ett tak och de som upplevde sig ha bra utvecklingsmöjligheter 

men aktivt valt att inte ta del av dem. Vilka faktorer som ansågs vara motiverande skiljde sig inte 

mellan grupperna. Gemensamma motivationsfaktorer för alla grupper var lön, kollegor, kundmötet 

och utveckling. Utveckling var den faktorn som spelade störst roll för de anställdas motivation och 

där individuell utveckling hade störst påverkan på motivationen i form av att vilja att prestera och 

arbeta i butiken. 

  

Nyckelord: Motivation, kompetensutveckling, livsmedelsbutik, butikspersonal, kundmötet. 
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1 Bakgrund och problematisering 

  

Personalen är företagets främsta resurs. I ett kundmöte blir personalens kompetens och kunskap 

mycket viktig då medarbetaren är företagets ansikte utåt och representerar företaget gentemot kunden 

(Christian Homburg, Michael Müller & Martin Klarmann 2011; Grönroos 2008, s. 90; Söderlund 

2012, s. 40-41). Inom servicesektorn, såsom detaljhandeln, där mycket av det vardagliga arbetet 

består av kundkontakt, är kundmötet en avgörande faktor för att skapa servicekvalitet och 

konkurrenskraft (Schmidt Thurow & Sköld Nilsson 2004, s. 91-93). Konkurrensen med e-handeln 

har också inneburit att kundmötet blivit allt viktigare (Tredgold & Reynolds 2016, s. 160-161). 

Service och personliga kundrelationer tillskrivs en allt större roll i fysiska butiker för att de ska kunna 

konkurrera och ta marknadsandelar (Schmidt Thurow & Sköld Nilsson 2004, s. 91-93; Tredgold & 

Reynolds 2016, s. 165). 

  

En bransch som möter hårdnande konkurrens från både digitala och fysiska aktörer är 

livsmedelsbranschen. Konsumtion av livsmedel sker idag fortfarande främst i fysiska butiker men 

allt fler svenskar väljer att handla på nätet. Under de senaste åren har konsumtion av livsmedel på 

nätet ökat kraftigt och under 2017 skedde en försäljningsökning med 30 procent vilket gjorde 

livsmedel till den bransch som hade störst försäljningsökning på nätet (HUI research 2017; HUI 

research 2015; IVA 2016). För att fysiska butiker ska kunna fortsätta konkurrera och behålla 

marknadsandelar är det viktigt att de lever upp till kundernas förväntningar (Grönroos 2008, s. 108-

109). De främsta anledningarna till varför konsumenter väljer att handla i fysiska livsmedelsbutiker 

framför digitala är den upplevelse som fysiska butiker erbjuder samt möjligheten till bättre service 

och hjälp (HUI research 2017). Detta i kombination med branschens hårda konkurrens ställer höga 

krav på både den anställdes kompetens och kunskap men även produktivitet och effektivitet. Det är 

av stor vikt att företag vet vad som motiverar deras personal till att prestera och utföra ett effektivt 

arbete som lever upp till branschens och kundernas höga krav (Modupe & Olanrewaju 2016, s. 70). 

  

En av de första studierna om motivation bland anställda är Elton Mayos Hawtorne-studie, som 

behandlade hur externa faktorer såsom ljus, lön och trygghet påverkade de anställdas 

arbetsprestationer. Innan Hawtorne-studien hade de anställda inte tillskrivits någon större roll i 

produktionen av värde för kunden men efter studien följde otaliga motivationsstudier med forskare 

som ville fördjupa sig inom ämnet, bland andra Maslow år 1943, Herzberg år 1966 och Wiley år 

1997. Sedan Hawtorne-studien har motivation fått en mer central roll i arbetslivet och ses idag vara 
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ett verktyg för att skapa konkurrensfördelar och ökad lönsamhet (Andersson, Wickelgren, Kazemi, 

& Tengblad 2013; Wiley 1997). 

  

För att skapa motiverade medarbetare blir det väsentligt att se hur organisationen arbetar med HRM 

(Human Resouce Management) eftersom det kan både skapa såväl som hämma motivation hos 

anställda. Ett av målen med HRM är att utveckla företagets mänskliga resurser för att företaget ska 

bli konkurrenskraftigt. Att utveckla den information, kunskap och erfarenhet som finns inom 

organisationen blir således en viktig HRM-praktik (Lindmark & Önnevik 2012, s. 173). Wikström 

och Martin (2012, s. 83) argumenterar för att det finns en entydighet i alla typer av undersökningar 

om vad som gör en arbetsgivare attraktiv och vad medarbetare främst efterfrågar. Svaret är 

möjligheten till individuell utveckling. Vidare menar de att dåliga utvecklingsmöjligheter är den 

främsta orsaken till missnöje bland personal på arbetsplatsen och att det kommer bli väsentligt för 

företag att kunna erbjuda individer, som anses vara attraktiva för företaget, personlig och 

professionell utveckling samt tydliga karriärvägar. 

  

Tidigare forskning med fokus på personalens motivation inom detaljhandeln berör ofta 

klädbranschen (Teck-Hong & Waheed 2011; Mishra & Gupta 2009; Mehta, Anderson &  Dubinsky 

2000; Prasad & Karumuri 2018; Huddleston & Good 1999; Giannikis & Mihail, D 2010) medan 

vetenskapliga undersökningar av livsmedelsbranschen är mer begränsad. De studier som gjorts inom 

livsmedelsbranschen utgår ofta från ett lednings- eller kundperspektiv och inte ett personalperspektiv 

(Aslan, Moradian & Bendersky, 2014; McNeill & Wyeth 2011; Moore, Pinard & Yaroch 2016; 

Morschett, Swoboda & Foscht 2005). Aslan, Moradian & Bendersky (2014, s. 32) uppmuntrar till 

fortsatt forskning kring undersökning av motivation hos anställda i svenska livsmedelsbutiker, då de 

anser att det fattas kunskap kring ämnet. 

  

Denna uppsats kommer fokusera på företaget ICA vid undersökning av utvecklingsmöjligheter och 

motivation hos anställda inom livsmedelsbranschen. ICA är ett av Nordens ledande 

livsmedelsföretag och en av Sveriges största aktörer och arbetsgivare inom livsmedelsbranschen 

(ICAs hemsida). Vilket gör det relevant och intressant att använda ICA som utgångspunkt för att 

undersöka livsmedelsbranschen. 
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1.2 Syfte och forskningsfrågor                      

  

Syftet med studien är att undersöka vilken roll kompetensutvecklingsmöjligheter spelar för anställdas 

motivation inom livsmedelsbranschen. Syftet kommer att besvaras med hjälp av följande 

forskningsfrågor: 

  

• Vilka faktorer påverkar de anställdas motivation? 

• Vilka aspekter inom kompetensutveckling spelar störst roll för anställdas motivation?  
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2 Teori 

  

Arbetets teoridel är indelat i två delar: tidigare forskning och teoretisk referensram. De 

nästkommande styckena kommer att redogöra för den tidigare forskningen inom motivation och 

utveckling som anses vara relevant för arbetets syfte. Därefter följer den teoretiska referensramen 

som redogör för de teorier och modeller som ligger till grund för arbetet. 

  

2.1 Tidigare forskning 

  

I denna del av uppsatsen presenteras först tidigare forskning kring motivation ur ett 

personalperspektiv inom  detaljhandeln för att sen smalna av till enbart livsmedelsbranschen. De 

studier som ligger till grund för den tidigare forskningen är ett urval av artiklar som är från olika årtal 

och har genomförts i olika länder. 

 

2.1.1 Wileys övergripande forskning 

  

I slutet av 1990-talet genomförde Carolyn Wiley en övergripande metastudie som kartlade 

motivationsfaktorer i arbetslivet som byggde på de senaste 40 årens forskning inom ämnet. Ett flertal 

faktorer som leder till motivation kunde utifrån hennes arbete urskiljas: uppskattning för 

arbetsprestationer, en god lön, disciplin, en förståelse och hjälp för personligt problem, lojalitet till 

kollegor, huruvida arbetet upplevs som intressant, möjlighet till avancemang och utveckling inom 

organisationen samt anställningstrygghet (Wiley 1997). Vikten av dessa faktorer har varierat genom 

åren men de fem som alltid rankats som högst var en bra lön, uppskattning, anställningstrygghet, 

möjlighet till avancemang och utveckling och att arbetet upplevs som intressant (Wiley 1997, s. 277). 

  

2.1.2 Tidigare forskning kring motivation i detaljhandeln 

  

Tidigare forskning kring motivation inom detaljhandeln tenderar att fokusera på andra områden än 

livsmedelsbranschen, som exempelvis modebranschen. Studier om motivation inom modebranschen 

har gjorts i flera olika länder och under flera olika årtal. Motivation kan studeras utifrån olika vinklar 

men de studier som undersöker vad som skapar motivation ur ett personalperspektiv, som blir 
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relevanta för detta arbete, redovisar ett splittrat resultat. En motiverande faktor som flera av studierna 

anser vara avgörande är lönen (Mehta, Anderson, &  Dubinsky 2000; Huddleston & Good 1999; 

Giannikis & Mihail 2010) medan andra studier istället lyfter fram andra faktorer, exempelvis 

arbetsvillkor (Mishra & Gupta 2009; Teck-Hong & Waheed 2011) eller något typ av utveckling 

(Mishra & Gupta 2009; Giannikis & Mihail 2010; Mehta, Anderson & Dubinsky 2000). 

  

2.1.3 Tidigare forskning kring motivation inom livsmedelsbranschen 

  

Den tidigare forskning som hittats kring motivation inom livsmedelsbranschen tenderar att fokusera 

främst på vad som motiverar konsumenten att handla (Moore, Pinard & Yaroch 2016; McNeill & 

Wyeth 2011) och hur kundens motiv för konsumtion påverkar dess uppfattning och val av butik 

(Morschett, Swoboda & Foscht 2005). Motivationsforskning kring personal och medarbetare 

tenderar att fokusera på enskilda faktorer, som kreativitetens, roll för motivation och säljprestationer 

(Bodla & Naeem 2014). Den forskning som hittades där de anställdas motivation i livsmedelsföretag 

kunde ses undersökas var Esbjerg, Buck & Grunert (2010) studie. I studien diskuteras vad danska 

livsmedelsföretag gör för att göra det intressant att arbete inom detaljhandeln ur både ett 

företagsperspektiv och ur anställdas perspektiv. De undersöker hur HRM-praktiker kan påverka hur 

intressant arbetet är. Författarna urskiljer tre olika typer av anställda; övergångsanställda, 

kärnanställda och karriärssökare, vilka har olika motiv och motivation för att arbeta inom 

livsmedelsbranschen. Studien kom fram till att alla tre typer av anställda är nöjda med deras arbeten 

och framtidsutsikter, men av olika anledningar. 

  

2.1.4 Tidigare forskning kring kompetensutvecklingens roll för motivation på ICA 

  

Många examensarbeten på både kandidat-och masternivå har gjort fallstudier på ICA kring ämnen 

såsom svinn (Hagberg & Holmberg 2011; Tapper, Nordell & Torstensson 2013) och konkurrenskraft 

(Juhlin, Moberg & Snithén 2016) men även om motivation. Dock är de flesta fallstudier på ICA som 

behandlar motivation skrivna utifrån ett företagsledningsperspektiv (Aslan, Moradian & Bendersky 

2014; Baghdasarian & Poules 2014; Eriksson & Larsson 2012) vilket skapar en väldigt begränsad 

förståelse för personalens upplevelse av vad som motiverar dem. Mer omfattande forskning vars 

resultat kan generaliseras till en större grad har ej hittats utan den tidigare forskningen kring just 
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personalens uppfattning av motivation på ICA är väldigt begränsad till examensarbeten, ofta med 

ledningsperspektiv. 

 

2.2 Teoretisk referensram 

  

Nedan presenteras de tre forskningsområden som anses relevanta för arbetet och för att ge verktyg 

till att i nästa del kunna analysera det empiriska materialet. De tre olika forskningsområden redogörs 

för i följande ordning: Human Resource Management, Motivation och Kompetens. 

  

2.2.1 HRM 

  

Ett forskningsområde som är relevant för detta arbete är Human Resource Management (HRM). 

HRM är ett synsätt och tillvägagångssätt för hur de mänskliga resurserna ska ledas inom ett företag. 

Forskningen kring detta område startade i mitten av 1900-talet av Elton Mayo men fick sitt 

genomslag på 1980-talet då ett behov av ny personalpolitik uppstod. Detta behov grundade sig i att 

världen började röra sig mot ett mer kunskapsintensivt arbetssätt, vilket resulterade i att kompetent 

personal började värderas som en betydande konkurrensfördel (Lindmark & Önnevik 2011, s. 21). 

Grundtanken bakom HRM, vilken är att personalen måste behandlas som en individuell resurs och 

inte likt en maskin, återfinns i resultatet från motivationsteorier, så som exempelvis Hawthorne-

studien, som understryker den sociala miljöns påverkan på arbetsprestation. Effektivisering av 

arbetsprocessen sker alltså inte enbart genom utveckling av teknik utan personalens individuella 

känslor, behov och önskningar måste också tas i åtanke eftersom de påverkar arbetsprestationen i 

stor utsträckning (Lindmark & Önnevik 2011, s. 31). Detta synsätt beskriver det första nyckelordet i 

HRM, Human. Den anställde har känslor, behov och önskningar som ledningen måste ta hänsyn till 

för ett lyckat HRM-arbete. När detta synsätt genomsyrar organisationen blir utveckling och 

motivation två centrala begrepp. För att kunna behålla en nöjd anställd som presterar och fungerar 

som en konkurrensfördel måste denne motiveras och stimuleras genom exempelvis utveckling 

(Lindmark & Önnevik 2011, s. 23-24). 

 

Även HRM-begreppets andra nyckelord, Resource, understryker vikten av motivation och 

utbildning. Nyckelordet bortser från individens känslor och syftar istället till att se den anställde som 

en ekonomisk spelpjäs som har möjlighet att bidra positivt eller negativt till organisationens 

resultatbudget. Utveckling av medarbetarnas kompetens kan ses som en god investering i detta 
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avseende då en höjning av kunskaps- och färdighetsnivån resulterar i en effektivare arbetsprocess. 

Dessutom skapas motivation av utbildning, då de anställda känner att företaget satsar på dem. Att 

känns sig viktig, behövd och uppskattad ökar motivationen (Lindmark & Önnevik 2011, s. 25) 

 

Det sista nyckelordet, Management, handlar om det strategiska ledarskapet. Denna del av HRM-

området belyser vikten av att chefer har lämpliga kunskaper och färdigheter för att leda. Chefer måste 

besitta kunskap om utveckling, arbetsgruppen och organisationen. Management handlar inte bara om 

kunskapen utan också om förmågan att kunna leda, ha det som sätt att kontrollera och följa upp i 

gruppen samt vara medveten om de oskrivna reglerna inom företaget (Lindmark & Önnevik 2011, s. 

27). Genom att besitta denna kunskap ökar möjligheten att kunna skapa motivation som ledare hos 

sina anställda. 

 

Då HRM-forskningen tillskriver hänsyn till individuella skillnader som en viktig roll för ett lyckat 

HRM-arbete, både utifrån begreppets mjukare (Human) och hårdare (Resource) delar, blir även 

motivation ett relevant ämnesområde för detta arbete. Motivation som både begrepp och 

forskningsfält kommer att beskrivas nedan. 

  

2.2.2 Motivation 

 

Motivation som begrepp definieras enlig Nationalencyklopedin som en “psykologisk term för de 

faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål” 

(Nationalencyklopedin 2018). Eftersom studiens ena forskningsfråga handlar om att undersöka vad 

som motiverar den anställde, blir det därför relevant att definiera hur begreppet används i denna 

uppsats. I arbetet kommer motivation fortsättningsvis avse vilka faktorer som spelar störst roll för 

den anställdes arbetsprestation samt inställning till arbetet. 

 

Motivation som forskningsområde har studerats utifrån många olika perspektiv och idéer. Den 

berömda Hawthorne-studien anses vara den första studien om motivation med ett fokus på anställda 

och genomfördes 1924–1932 av Elton Mayo. I studien undersöktes det hur arbetskraften på 

Hawthorne plant Western Electrical Company reagerade på externa faktorer såsom ljus, vila och 

temperatur samt lön, beröm och trygghet. Resultatet visade att externa variabler faktiskt påverkar 

arbetsprestationen. Studien visade även att sociala normer och arbetskulturen har en minst lika stor 

påverkan på arbetsprestationen och därför blir ett så kallat situationellt ledarskap viktigt, enligt 
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Mayo. Ett situationellt ledarskap innebär att chefen anpassar sin ledarskapsstil utefter den specifika 

situationen eller individernas behov (Lindmark & Önnevik 2011, s. 31).  

  

Hawthorne-studien har senare bemötts av kritik och bland annat för att den inte tar hänsyn till 

genusaspekter och psykiskt mående samt att den grundar sig på en ytlig teoribildning. Trots kritiken 

har resultatet från Hawthorne-studien fortfarande en stor betydelse för hur vi arbetar med 

personalfrågor idag och för den efterföljande motivationsforskningen (Eriksson-Zetterquist, Kalling 

& Styhre 2015, s. 85 & 99). 

  

Ytterligare en omtalad motivationsteori inom fältet, vad som skapar motivation för att arbeta, är 

Maslows behovshierarki, som skapades av psykologen Abraham Maslow under 1940-talet. Hierarkin 

består av fem trappsteg som symboliserar de mänskliga behoven. Alla människor strävar efter att 

fylla de lägre behoven för att sedan kunna arbeta sig uppåt och nå toppen av hierarkin (Maslow 1943; 

Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 2015, s. 107). Det mest grundläggande för människan, enligt 

Maslow, är de fysiologiska behoven såsom tillgång till mat, vatten och vila. Först efter att ha uppfyllt 

de fysiologiska behoven kan nästa steg i trappan uppfyllas: säkerhetsbehov. Detta innebär att 

individen ska känna sig trygg från potentiella faror från omgivningen. Därefter, kan det sociala 

behovet fyllas. För att kunna prestera och vara tillfreds behöver människan fylla ett visst socialt 

behov genom att få interagera med andra människor och känna gemenskap. När individens sociala 

behov är uppfyllt kan även deras behov av uppskattning säkerställas. Genom att bli accepterade av 

omgivningen kan en självkänsla byggas, vilket är av stor betydelse för individen. Efter det, kan det 

översta steget i hierarkin uppnås: behovet av självförverkligande. Vad som fyller detta behov är högst 

individuellt och grundar sig i uppfattningen om ens egna potential (Maslow 1943). Det kan 

exempelvis vara att få högre betyg, lära sig nya recept i matlagning eller bli anställd för en viss 

arbetsposition. 

  

Denna modell har dock mött hård kritik för dess grundläggande tanke kring att behoven måste 

uppfyllas ett i taget för att kunna gå vidare till nästa, likt en trappans steg. Kritiken riktar sig mot att 

människor inte fungerar på ett sånt strukturerat sätt utan att det finns en konstant strävan efter att 

uppfylla alla behov, utan inbördes rangordning (Wilson 2008, s. 155). Dessutom baserades teorin på 

ett väldigt begränsat empiriskt underlag då modellen grundades utifrån endast en studie om individer 

som behandlades för mental ohälsa (Abrahamsson & Andersen 2005, s. 143). Trots den hårda 

kritiken anses Maslow vara en av pionjärerna inom motivationsteori som än idag påverkar vår syn 



Louise von Bodungen   Vendela Öberg 

 12 

på motivation och personal (Alvehus & Jensen 2015, s. 40; Lindmark & Önnevik 2011, s. 38), och 

anses därför fortfarande vara relevant för användning i denna uppsats. 

  

Vid mitten av 1900-talet utvecklade Frederick Herzberg den så kallade tvåfaktorteorin som 

undersöker hur olika yttre och inre behov påverkar individens motivation och arbetstillfredsställelse. 

För att de anställda ska känna en hög motivation och arbetstillfredsställelse måste båda typer av 

behov vara uppfyllda. De yttre behoven, även kallade hygienfaktorer, räknas som de mest 

grundläggande behoven som måste vara uppfyllda för att individen inte ska vantrivas på jobbet. 

Denna typ av faktorer påverkar alltså inte arbetsmotivationen utan är ett måste för att något sådant 

ens ska kunna existera (Herzberg 1966, s. 75; Lindmark & Önnevik 2011, s. 34-35; Abrahamsson & 

Andersen 2005, s. 148; Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 2015, s. 109; Sanjeev & Surya 2016). 

Exempel på detta är lön, arbetsförhållanden, trygghet på jobbet och relationer människor emellan. 

De yttre faktorerna, det vill säga motivationsfaktorerna, är de som tillsammans med hygienfaktorerna 

kan öka motivationen och arbetstillfredsställelsen. Ansvar, utveckling, respekt och erkännande är 

exempel på motivationsfaktorer som kan förhöja motivationen. Således, måste både hygienfaktorer 

och motivationsfaktorer vara uppfyllda för att undvika vantrivsel och kunna skapa motivation 

(Lindmark & Önnevik 2011, s. 34).  

 

Eriksson-Zetterquist, Kalling och Styhre (2015 s. 109) samt Wilson (2008, s. 158) betonar dock att 

det finns kritik även mot Herzbergs forskning då validiteten kan kritiseras. Att dela upp faktorerna i 

endast två grupper har kritiker ställt sig skeptiska till eftersom de båda grupperna innehåller element 

av varandra, således är uppdelningen stundtals ganska diffus (Wilson 2008, s. 158). Forskarna 

Sanjeev & Surya prövade 2016 tvåfaktorteorin med syftet att verifiera teorin i ett modernt 

samhällskontext. Studien genomfördes med läkemedelsförsäljare och professionella marknadsförare. 

Resultatet från studien visade att Herzbergs teori gällande existensen av en tvåfaktorstruktur av 

motivation och tillfredsställelse stämmer. De anställda var enbart tillfredsställda när 

motivationsfaktorer fanns närvarande och hygienfaktorer hade ingen påverkan på nivån av 

tillfredsställelse (Senjeev & Surya 2016). Delar av studiens resultat stämde dock även överens med 

den kritik som teorin erhållit gällande motivationsfaktorerna som enbart innerliga och att faktorerna 

är beroende, utan visade att faktorerna i stor utsträckning var oberoende och innehöll element av 

varandra (Senjeev & Surya 2016). Trots den befintliga kritiken anses modellen relevant för detta 

arbete då den fortfarande är en central del av motivationsforskningen och kan bidra till en mer 

nyanserad analys tillsammans med Maslows behovsteori.  
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Slutligen, kan en röd tråd urskiljas mellan studierna där majoriteten tar upp vikten av 

kompetensutveckling för skapandet och upprätthållandet av motivation. Maslow (1943) nämner 

denna utveckling i form av ett behov av självförverkligande hos individen, det vill säga ett driv att 

utifrån sina egna förutsättningar och situation förändras. Vad denna utveckling konkret innebär är 

således högst individuellt då det exempelvis kan ske i form av att få en ny arbetsposition, lära sig ett 

språk eller bli en bättre fotbollsspelare. Även för Herzberg (1966) blir möjligheter till 

kompetensutveckling essentiellt för att kunna skapa och behålla en hög motivationsgrad då Herzberg 

räknar det som en utav sina motivationsfaktorer. Wileys (1997) metastudie är överensstämmande 

med Herzberg och Maslow på den punkten, att kompetensutveckling är av vikt för personalens 

motivation. Kompetens som forskningsområde och begrepp kommer att diskuteras nedan. 

  

2.2.3 Utvecklingsmöjligheter i form av kompetens 

  

Utvecklingsmöjligheter som begrepp används frekvent genom studien eftersom syftet med studien 

handlar om att undersöka hur de anställda upplever sina utvecklingsmöjligheter, men vad innebär 

begreppet egentligen? Utveckling kan ske på många olika sätt och på olika plan, exempelvis 

individuellt, spirituellt eller fysiskt. Den definition som används i denna uppsats syftar dock enbart 

till utveckling av kompetenser, som kommer att beskrivas närmare i stycket under. 

  

Eftersom denna uppsats avgränsar begreppet utvecklingsmöjligheter till just möjlighet till 

kompetensutveckling blir det således relevant att definiera vad kompetens är och hur den kan 

utvecklas. Kompetens är ett väldigt brett begrepp som saknar en specifik och vedertagen definition 

(Wikström & Martin 2012, s. 77; Lindmark & Önnevik 2011, s. 195) men de flesta studier ser 

kompetens som något individuellt en person kan besitta, utveckla och använda (Lindmark & Önnevik 

2011, s. 196). Själva ordet kompetens kommer från latin och betyder överensstämmelse. Vid en god 

kompetens ska alltså en överensstämmelse mellan individens förmåga och den givna situationen 

finnas (Wikström & Martin 2012, s. 77). 

  

I detta arbete har Kerstin Keens definition av kompetens valt att användas. Trots att Keen skrev om 

kompetens-handen i slutet av 80-talet så använder sig nyare litteratur inom ämnesområdet av 

modellen utan större justeringar eller förändringar (Lindmark & Önnevik 2011, s. 197; Wikström & 

Martin 2012, s. 78). Keen (1988) liknar kompetensens vid en hand där dess fem fingrar symboliserar 
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de fem olika aspekter i kompetens som tillsammans bildar begreppet som helhet: färdighet, kunskap, 

erfarenhet, kontakter och värderingar. Dessa fem delar skapar således individens kompetens (Keen 

1988; Lindmark & Önnevik 2011 s. 197; Wikström & Martin 2012, s. 78). Kompetensens olika delar 

kommer inte att refereras till under analysen utan Kompetens-handen syftar enbart till att understryka 

för både intervjupersoner och läsare att kompetens kan se ut på ett flertal olika sätt. 

  

Nu när begreppet kompetens har definierats övergår fokus istället till hur man kan utveckla den 

individuella kompetensen. Anställda har en stark efterfrågan och vilja att utvecklas och ofta används 

utbildningar i form av kurser för att utveckla personalen. Dock kan kompetensutveckling ske på fler 

sätt än så (Wikström & Martin 2012, s. 78), vilket gör det relevant att redogöra för vilka sätt 

kompetens kan utvecklas på. Kompetensutveckling innefattar en mängd olika förmågor som ren 

fackkunskap, färdigheter av olika slag, nätverk och personliga relationer, erfarenheter och 

värderingar. En modell som beskriver hur kompetensutveckling sker i praktiken är 70-20-10-

modellen. I grunden syftar modellen till att 70 procent av anställdas kompetensutveckling sker i den 

egna rollen, 20 procent avser kompetensutveckling inom företaget och 10 procent innefattar externa 

utbildningar (Wikström & Martin 2012, s. 86). Det är denna modell som ligger till grund för studien 

och utformningen av intervjuguiden. För att göra 70-20-10-modellen mer korrekt applicerbar på ICA 

har de olika procentsatserna omformulerats och innehållet anpassats efter hur arbetet på ICA faktiskt 

ser ut och vad som kan tänkas ingå i ’den egna rollen’, ’inom företaget’ och ’externa utbildningar’ 

på ICA. I denna uppsats definieras därför 70 procent som individuellt lärande och avser empiriskt 

lärande och praktiserande samt större ansvar och nya utmanande arbetsuppgifter. 20 procent avser 

socialt lärande, eftersom arbetet på ICA och i butik generellt  innehåller en stor social roll i bland 

annat mötet med kunder och interaktion med kollegor, och avser lärande genom sociala interaktioner 

och samarbeten, coachning och feedback. Slutligen avser 10 procent formellt lärande vilket avser 

formella utbildningar och kurser. Genom att ställa frågor och diskutera kring dessa tre områden av 

kompetensutveckling avses intervjupersonernas uppfattning kring utvecklingsmöjligheter kunna 

urskiljas. Uppsatsens analys kommer inte i någon större utsträckning att koppla an till denna modell 

utan enbart förtydliga vilken typ av kompetensutveckling intervjupersonerna upplever sig få eller 

sakna.   

  

Teoridelen fyller en viktig funktion i denna uppsats. Den är utformad för att skapa en grundläggande 

förståelse för de områden som uppsatsen kommer att bygga på. För att kunna besvara uppsatsens 

syfte, vilken roll kompetensutvecklingsmöjligheter spelar för anställdas motivation inom 

livsmedelsbranschen, blir det relevant att tydliggöra innebörden och dess relevans för arbetet. I och 
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med detta skapas en högre validitet och minskar potentiell förvirring hos läsare eller intervjupersoner. 

Mayo (Lindmark & Önnevik 2011, s.31), Maslow (1943) och Herzbergs (1966) motivationsteorier 

kommer dessutom att användas för att skapa en djupare och mer nyanserad förståelse av det 

empiriska materialet. Tillvägagångssättet för att samla in det materialet kommer att beskrivas i 

nästkommande stycke. 
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3 Metod 

  

I uppsatsens metoddel presenteras det tillvägagångssätt som använts under uppsatsens gång. Först, 

presenteras den kvalitativa forskningsmetoden och det hermeneutiska synsättet som är grundpelare 

för arbetet. Därefter beskrivs de val som tagits i beaktning vid insamlandet och producerandet av det 

empiriska materialet, så som urvalsmetod, urvalsgrupp och varför just ICA valts som fallföretag. En 

redogörelse för hur empirin har analyserats, etiska principer och en litteraturgenomgång följer 

därefter. 

 

3.1 Metodologi 

  

Uppsatsen utgår från en hermeneutisk epistemologi med en konstruktivistisk ontologi eftersom syftet 

är att studera den subjektiva innebörden av kompetensutvecklingsmöjligheter för personal inom 

livsmedelsbranschen och dess betydelse för individernas motivation. Vid en hermeneutisk, eller 

tolkande, epistemologi läggs vikten vid att undersöka hur individerna uppfattar och tolkar sin sociala 

verklighet. Ett konstruktionistiskt synsätt möjliggör även för att understryka människors olikheter 

(Bryman 2011 s. 36-41; Rubin & Rubin 2012, s. 3).  

  

I och med den epistemologiska och ontologiska utgångspunkten föll det sig naturligt att använda en 

induktiv metod och ett kvalitativt tillvägagångssätt med semistrukturerade djupintervjuer för att 

fånga intervjupersonernas egna tolkningar och upplevelser. En kvalitativ intervjumetod används för 

att undersöka individernas egna uppfattningar kring erfarenheter eller anledningar för agerande 

(Brinkmann & Kvale 2015, s. 3 & 27). Till skillnad från en kvantitativ metod ämnar en kvalitativ 

metod inte att kvantifiera data, utan analyserar ord snarare än siffror (Brinkmann & Kvale 2015, s. 

33).  

  

3.2 Urval 

  

Innan insamlingen av data kunde genomföras specificerades urvalsgruppen: kvinnor och män som 

arbetar på ICA antingen i kassan, kolonial eller övriga områden som exempelvis chark eller 

postombud. De anställda valdes ut genom ett så kallat snöbollsurval. I ett snöbollsurval kontaktas 
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individer relevanta för undersökningen och därefter kan ytterligare potentiella intervjupersoner 

kontaktas genom deras nätverk (Bryman 2011, s. 196). Vi tog alltså kontakt med personer som vi 

visste arbetade eller hade arbetat på ICA och frågade om de kunde vara intresserade, eller om de 

kände någon som kunde vara intresserad, av att ställa upp på en intervju. Ett missivbrev (se bilaga 1) 

skickades ut till de individer som ansågs vara relevanta för studien med information om studien, 

förfrågan om deltagande och de gällande etiska principerna. Vi fick på detta sätt kontakt med 10 

personer som kunde tänka sig att delta i undersökningen. 

  

Denna typ av urvalsmetod räknas som ett icke-sannolikhetsurval, vilket innebär att resultatet inte är 

representativt för totalpopulationen (Bryman 2011, s. 196-197). Trots bristerna med ett snöbollsurval 

ansågs denna urvalsmetod vara den mest passande för denna studie eftersom det möjliggjorde för oss 

att nå ut till personer som arbetade på flera olika ICA butiker fördelade i Skåne, Uppsala och 

Stockholm trots den begränsade tidsramen. Arbetet är i och med urvalsmetoden och det begränsade 

antalet intervjupersonerna inte representativt för totalpopulationen men genom att samla in material 

från flera butiker och regioner samt intervjupersoner med olika positioner och anställningsformer 

anser vi att det skapades ett mer nyanserat material jämfört med om vi enbart fokuserat på en butik 

eller region. 

  

3.3 Insamling av data 

  

Vid insamlandet av empirin användes semistrukturerade djupintervjuer. Detta är en intervjuteknik 

som utgår från en intervjuguide bestående av ett fåtal teman eller frågor som deltagarna får svara på 

relativt fritt (Bryman 2011 s. 419; Rubin & Rubin 2012, s. 31; Brinkmann & Kvale 2015, s. 156). 

Frågorna i intervjuguiden (se bilaga 2) fungerade således som en minneslista och syftade till att 

bibehålla en röd tråd under intervjun men efterföljdes inte strikt. Intervjuguiden utformades på detta 

sätt eftersom intervjupersonerna då kunde påverka intervjuns innehåll utifrån deras egna  åsikter, 

funderingar och tankar men samtidigt hålla någorlunda liknande struktur. Intervjuguiden utformades 

även efter vad Bryman (2011, s. 423) kallar för inledande frågor, mellanliggande frågor och 

avslutande frågor. Detta gjordes för att skapa en naturlig men flexibel struktur i intervjun som gav 

intervjupersonen och intervjuaren möjlighet att bekanta sig med intervjusituationen för att sen övergå 

till mer personliga frågor. De avslutande frågorna ämnade till att undvika ett abrupt slut och ge 

intervjupersonerna möjlighet att ytterligare dela med sig av tankar och åsikter. För att belysa olika 
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sätt kompetensutveckling kan ske på användes även modellen 70:20:10, som presenterades i 

uppsatsens teoretiska referensram, för att skapa olika teman. 

  

Vid denna typ av intervju är det av stor vikt att vara medveten om vilka frågor som ställs samt på 

vilket sätt (Alvehus, 2013). För att få en uppfattning om hur vår intervjuguide skulle uppfattas utifrån 

ett deltagarperspektiv utförde vi därför först en pilotintervju. Enligt Bryman (2008, s. 258-259) fyller 

en pilotstudie ett flertal funktioner då den bland annat hjälper till att förbättra frågorna men även 

bidrar till att skapa större säkerhet hos de inblandade. Med hjälp av feedbacken från intervjupersonen 

från pilotintervjun, korrigerades intervjumallen. En svaghet i vår intervjuguide var att vissa frågor 

var otydligt formulerade så att intervjupersonen missuppfattade och började ge oss ett svar för att sen 

fråga vad vi egentligen menade. En risk med semistrukturerade intervjuer är just att samtalet kan 

leda in på andra ämnen som inte anses relevanta för studien. En lösning på detta kan vara att ha en 

förberedd mall, som vid strukturerade intervjuer (Bryman 2011, s. 413). Att använda strukturerade 

intervjuer ansågs dock i detta fall för strikt och irrelevant då fokus låg på att få fram 

intervjupersonernas subjektiva upplevelser. Med hjälp av pilotstudien så kunde vi omformulera vissa 

frågor samt ge mer utrymme för intervjupersonernas egna tankar i slutet av intervjun. Innan intervjun 

startade började vi med att, precis som i missivbrevet, förklara varför vi kommer att spela in intervjun 

och vad de etiska principerna innebär för dem för att sen fråga om deras samtycke.  

  

Det genomfördes totalt 10 individuella djupintervjuer med tre män och sju kvinnor i åldrarna 21–38 

år. Bland intervjupersonerna fanns både extraanställda och heltidsanställda och anställningstiden 

varierade från ett år till 17 år. Sex stycken ICA butiker representerades belägna inom tre olika 

regioner i Sverige: Skåne, Stockholm och Uppsala. Intervjuerna skedde löpande mellan den 13 april 

och den 10 maj. Tid och plats varierade beroende på vad som passade bäst för intervjupersonerna 

och anpassades för att intervjuerna skulle ha de bästa förutsättningarna och att intervjupersonerna 

skulle känna sig så bekväma som möjligt. Intervjuerna tog därför plats både på lugna fik, på bibliotek, 

på skola, hemma hos uppsatspartnerna och hemma hos intervjupersonerna. 
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Figur 1 Intervjupersonsöversikt 

  

Vi strävade efter att ha en så jämn demografisk fördelning som möjligt i urvalet. Dock är vi medvetna 

om att majoriteten av deltagarna har samma löneform, dvs en timlön där anställda får betalt per 

arbetad timme. Detta kan enligt Cecilia Berggren och Stefan Carlén (Handelsanställdas förbund, 

2016) förklaras genom att detaljhandeln präglas av tidsbegränsade anställningar med timlön och 

endast 25% av anställda besitter en tillsvidareanställningar på heltid. En timanställd kan dessutom 

arbeta motsvarande timmar för heltid men fortfarande officiellt inte räknas som en heltidsanställd, 

vilket var fallet för ett flertal av intervjupersonerna. Således, anser vi att fördelningen i 

anställningsform speglar den valda branschen. 

  

Även åldersspannet på deltagarna reflekterar hur branschen ser ut i övrigt. Intervjupersonernas åldrar 

sträcker sig från 21 till 38 år. Vid valet av intervjuepersoner hade vi i åtanke att ha ett så brett 

åldersspann som möjligt, dock var den övervägande majoriteten av de anställda i butikerna i samtliga 

regioner mellan 20-30. Generellt står åldresgruppen 16-34 för 56% av de som är sysselsatta inom 

detaljhandeln (Handelsrådet 2015). 

 

3.4 Analys av data  

  

Efter att intervjuerna genomförts och transkriberats analyserades det på ett interpretativistiskt sätt, 

det vill säga genom tolkning. Genom att analysera den insamlade empirin utifrån detta perspektiv 

kan forskaren nå respondenternas upplevelser och känslor och på så sätt skapa en förståelse för 
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mänskligt beteende (Bryman 2011, s. 341). Den interpretativistiska analysen genomfördes utifrån 

Rennstam & Wästerfors (2015, s. 69) rekommendationer där vi först bekantade oss med materialet 

och gjorde markeringar i texterna för att sedan utifrån detta sortera materialet.  Eftersom det 

empiriska materialet samlades in via semistrukturerade intervjuer, som har en friare karaktär än 

strukturerade, fanns det skillnader i både struktur och innehåll bland transkriberingarna och behövde 

därför först sorteras för att sedan kunna analyseras. Vid sorteringen användes ledorden vad och hur. 

Vad pratade intervjupersonerna om? Vad upplevde de? Vad värderade de? Hur upplevde de ämnena 

de talade om? Hur agerade de? Därefter reducerades den insamlade datan. Rennstam & Wännerfors 

(2015, s. 104) påpekar vikten av att reducera data och menar att det är nödvändigt eftersom forskarna 

inte kan återge all empiri som har samlats in. Genom reducering blev det utvalda materialet mer 

teoretiskt intressant och enklare att hitta. Reducering kan gå till på olika sätt. I detta fall gjordes en 

kategorisk reducering där de kategorier som troddes kunna besvara uppsatsens frågeställningar och 

syfte valdes att lyftas fram medan övriga valdes bort. Slutligen genomfördes det som Rennstam och 

Wännerfors (2015, s. 137) kallar för argumentering. I detta steg argumenterade vi för det utvalda 

materialet genom att knyta an till tidigare teoretiker. Detta gjordes genom att återknyta de teman som 

valts ut genom sortering och reducering till Maslows och Herzbergs tidigare forskning kring 

motivation för att skapa en djupare förståelse för deltagarnas känslor och resonemang. Denna djupare 

förståelse ämnar att bidra till forskningsfältet genom att minska kunskapsluckan kring anställdas 

upplevda motivation inom livsmedelsbranschen. 

  

3.5 ICA 

  

Denna uppsats fokuserar endast på företaget ICA vid undersökning av utvecklingsmöjligheter och 

motivation inom livsmedelsbranschen. Valet att endast undersöka ICA grundade sig på att ICA är ett 

av Nordens ledande livsmedelsföretag och en av Sveriges största aktörer och arbetsgivare inom 

livsmedelsbranschen. ICA har ca 22 000 anställda inom butik, kontor och logistik med 1 300 separata 

butiker som ägs av enskilda ICA-handlare (ICAs hemsida). Eftersom ICA-butiker ägs av separata 

ICA-handlare vilka själva ansvarar för personal och utveckling inom den enskilda butiken kunde 

utvecklingsmöjligheterna tänkas skilja sig åt mellan olika ICA butiker. Eftersom ICA är den största 

aktören i Sverige och utvecklingsmöjligheter kunde se olika ut i olika butiker blev det därför relevant 

och intressant att enbart undersöka ICA. 
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3.6 Etik 

  

De fyra etiska principerna - informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och 

konfidentialitetskravet (Bryman 2011, s. 131-132) - har hafts i åtanke och präglat utformningen av 

uppsatsen. Ett missivbrev skickades ut till de initiala kontakterna som fanns på ICA som sedan 

vidarebefordrade det till fler potentiella intervjupersoner. Missivbrevet inkluderade information om 

arbetets syfte, tillvägagångssätt och de etiska principerna som genomsyrar uppsatsen. Vid 

intervjutillfället informerades intervjupersonerna ytterligare en gång om anonymitet och frivilligt 

deltagande. Intervjupersonerna meddelades även att empirin som samlades in endast skulle användas 

i denna studie och inte i något annat syfte samt att den skulle behandlas konfidentiellt i största möjliga 

utsträckning. För att följa de etiska principerna gavs alla intervjupersonerna därför pseudonym i 

analysen, fakta om vilka butiker de arbetar i eller städer de kommer från har tagits bort i försök att 

behålla deras anonymitet.   

 

3.7 Litteraturgenomgång 

  

Denna del av uppsatsen är menad till att nämna den litteratur som kommer att användas och hur den 

har valts ut. Både tryckta böcker, vetenskapliga artiklar och ett fåtal hemsidor har legat till grund för 

detta arbete. Vid granskandet av tidigare forskning på ICA har även kandidatarbeten i brist på 

vetenskapliga artiklar lästs. Dock används dessa enbart för att visa den kunskapslucka arbetet bidrar 

till att fylla.   

  

Lunds Universitets sökmotor Lub Search och sökmotorn DiVA Portal gav tillgång till flertaliga 

tidskrifter, vetenskapliga artiklar, studentuppsatser, böcker och avhandlingar. För att hitta relevant 

material användes sökord så som “motivation”, “employee”, “grocery”, “supermarket”, “retail”, 

“development”. Sökningarna gjordes på både svenska och engelska för att bredda resultatet. Även 

bibliotikariers kompetens har använts vid besök på olika bibliotek för att hitta relevanta böcker. 

Utöver detta har även tidigare kurslitteratur fungerat som informationskälla. För att uppnå en högre 

reliabilitet har källor från olika årtal och länder använts.   
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4 Empiri 
 

I arbetets empiridel redovisas delar av det empiriska material som samlats in genom intervjuerna och 

som kommer ligga till grund för analysen. Intervjupersonerna har utifrån deras svar delats in i tre 

olika grupper baserat på hur de upplevde sina möjligheter till kompetensutveckling. Uppdelningen 

är gjord dels för att underlätta för läsaren att se samband och skillnader mellan intervjupersonerna 

och dels för att läsarna ska få en chans att bekanta sig med intervjupersonerna innan analysen. Den första 

gruppen upplevde sig inte ha några utvecklingsmöjligheter alls, den andra gruppen upplevde sig ha 

haft bra utvecklingsmöjligheter men nu nått ett tak och den sista gruppen upplevde att det fanns bra 

utvecklingsmöjligheter på ICA men att de själva valt att inte ta del av dem. 

 

4.1 Inga utvecklingsmöjligheter   

  

Emilia, Maria, Clementina och Susanne var de intervjupersoner som upplevde sina 

utvecklingsmöjligheter som begränsade. Emilia berättade att hennes anledningen till varför hon valde 

ICA som arbetsplats till stor del berodde på att det var handelsavtal vilket innebar att det var bra 

betalt för ett extrajobb. Hon berättade även att lönen må ha varit anledningen till varför hon valde 

ICA från början men att det var viktigare för henne att känna att hon hade ett syfte med sitt arbete. 

Dock fann hon det svårt att utvecklas inom den egna rollen på ICA då hon inte fick feedback, arbetade 

mycket ensam och inte fick en riktig upplärning. När butiken startade fick de anställda lära sig själva 

hur system och butiken fungerade eftersom chefen var upptagen med annat, vilket Emilia inte tyckte 

var ett bra sätt att lära sig på då det inte blev korrekt eller enhetligt. Hon fick under sina tre år som 

anställd lära sig hantera postombudet och snabbkassorna men kände att hennes dagar gick på rutin. 

När hon under intervjun blev tillfrågad huruvida hon tyckte sig ha utvecklingsmöjligheter på ICA 

svarade hon med ett bestämt nej. Hon fortsatte berätta hur butiken generellt inte satsade på utveckling 

av personal.  

 

Maria som har arbetat på ICA till och från under de senaste åtta åren upplevde, precis som Emilia, 

sina utvecklingsmöjligheter som dåliga. Enligt henne ville inte ledningen investera i henne i form av 

formell utbildning eller utveckling. Maria arbetade i charkdisken men berättade att hon saknade 

utbildning inom styckdelar, smaker och kombinationer, vilket hon hade önskat. Avslutningsvis 

berättade Maria även att under åren har det framförallt varit kollegorna och kunderna som fått henne 

att komma tillbaka till ICA. Även Clementina var missnöjd med sina möjligheter till utveckling som 
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hon beskrev som “urdåliga”. Hon förklarade hur hon kände att det varken fanns utrymme för 

utveckling eller stimulans. Detta bland annat på grund av att hon skulle ha fått lära sig postombudet 

men det initiativet föll mellan stolarna. Clementina angav lönen som den främsta faktorn till varför 

hon valde att arbeta på ICA men berättade även att hon fann mötet och interaktionen med kunder 

givande samt att hon trivdes med sina kollegor.  

 

Även Susanne var missnöjd med sina utvecklingsmöjligheter och menade att det berodde på att hon 

bara var extraanställd. Susanne som arbetat på ICA i fyra år berättade att hon aldrig fått gå på en 

riktig utbildning eller haft ett utvecklingssamtal, vilket ordinarie personal haft och hon önskade. Hon 

hade, bortsett från sin anställningsintervju, aldrig haft ett formellt samtal med sin butikschef och 

saknade även konstruktiv feedback från sin kassachef.   

 

4.2 Haft goda utvecklingsmöjligheter men nu nått ett tak  

  

Till skillnad från Maria, Emilia, Clementina och Susanne upplevde Cecilia, Kalle, Pia och Pedro 

inledningsvis sina utvecklingsmöjligheter som goda men att de sen nådde ett tak. Cecilia upplevde 

att det generellt fanns bra utvecklingsmöjligheter på ICA och talade gott om sina kollegor som hon 

sett eller hjälpt utvecklas och avancera inom företaget. Cecilia tyckte att affären kontinuerligt 

utvecklades och blev bättre, bland annat genom de många utbildningar de fick ta del av vilka hon 

tyckte inspirerade henne till att göra ett bättre arbete. Även kunderna och deras feedback kände hon 

inspirerade henne och fick henne att vilja prestera bättre. Cecilia är extraanställd och har fått prova 

på flera olika avdelningar som kassan, brödet, kolonial och scanningen. Under intervjun uttryckte 

hon även en vilja över få ta sig an nya utmaningar och arbeta fler timmar men berättade att när hon 

på senare tid frågat efter att lära sig nya ansvarsområden eller avdelningar, för att kunna arbeta fler 

timmar, så har hon blivit nekad eller ignorerad.  

 

Kalle, som arbetat på ICA i 11 år men nyligen slutat, upplevde likt Cecilia initialt sina 

utvecklingsmöjligheter som väldigt goda och berättade att möjligheten till avancemang inom ICA 

var en av huvudanledningarna till varför han valde ICA som arbetsplats. Under intervjun berättade 

Kalle att han utvecklades mycket i den egna rollen genom att få prova på flera olika avdelningar, 

blivit tilldelad mycket ansvar, fått bra feedback av både chefen, kollegor och kunder och fått ta del 

av många givande utbildningar. Kalle fortsatte berätta att han senare upplevde att hans 

utvecklingsmöjligheter dalade och för att fortsätta utvecklas behövde han avancera inom sin 
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avdelning, men eftersom den positionen han eftertraktade redan var tillsatt så tog det stopp. Det stod 

då mellan att byta butik eller byta jobb, och då valde han att byta jobb. Under intervjun erkände han 

dock att han saknade sitt gamla arbete och då framför allt sina kollegor och mötet med kunderna.  

  

Även Pia som arbetat på ICA i 17 år ansåg att det generellt fanns goda utvecklingsmöjligheter på 

ICA. Pia har arbetat i alla avdelningar förutom charken-disken, vilket hon inte haft något intresse av 

att prova. Pia har blivit utvald till företagets nya projekt där de utbildar fem stycken service-coacher 

för att förbättra kundnöjdheten. Det tycker hon känns roligt och givande. Pia uttryckte dock missnöje, 

bland annat över sin nuvarande position i butiken eftersom det är samma position som hon i början 

blev anställd som. Hon menade att hon nu är tillbaka där hon började istället för att fortsätta utvecklas 

framåt. För att fortsätta utvecklas skulle Pia vilja avancera upp inom organisationen och klättra sig 

in på kontoret men att det inte är möjligt eftersom positionerna redan är tillsatta. Pia berättade att hon 

nu därför letar efter ett nytt arbete. Hon berättade även att anledningen till varför hon stannat på ICA 

så länge framför allt har varit på grund av hennes kollegor.  

 

Pedro, som har arbetat på ICA i tre år, tyckte sig också ha begränsade utvecklingsmöjligheter. Han 

har under dessa år fått prova på flera olika ansvarsområden såsom varudistributör, mejeriansvarig, 

jouransvar, kassör, postombud och frysansvarig. Under intervjun uttryckte han en stark vilja för att 

utvecklas, men kände att hans utvecklingskurva hade avstannat, att han nått ett “tak” i 

utvecklingskurvan. Pedro fortsatte förklara att det går att ta sig igenom taket men, likt Kalles och 

Pias fall, att det var många andra framför honom i ledet till de högre positionerna. Efter att Pedro 

uttryckt en önskan om att gå chefsutbildning och ledningen inte gav respons kände Pedro att de var 

villiga att satsa på honom till en viss gräns men inte mer. Han upplevde det som att det var en snabb 

utvecklingskurva och att han efter de tre åren kunde allt i butiken, förutom den efterfrågade 

chefsutbildningen.  

 

4.3 Bra utveckling generellt men tackat nej  

  

Två av intervjupersonerna, Arne och Ebba, upplevde generellt att det fanns bra 

utvecklingsmöjligheter på ICA men valde aktivt att inte ta del av dem. Arne som varit anställd på 

ICA i 3 år arbetade främst i delikatessen men har även fått prova andra avdelningar som kolonial, 

kassa, frukt och mejeri. Arne berättade att han såg att det fanns goda utvecklingsmöjligheter på ICA 

generellt och att företaget var väldigt mån om att utbilda och ta fram nya ledare inom organisationen. 
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Ville man till exempel bli ICA handlare så fanns det en tydlig väg att gå, vilken skulle ha stöttats av 

ledningen. Arne underströk dock att man måste vilja göra karriär på ICA för att ta del av 

utvecklingsmöjligheterna, något Arne inte var intresserad av att göra eftersom han ansåg att jobbet 

var för understimulerande. Arne berättade att hans främsta anledning med arbetet på ICA var att tjäna 

pengar under tiden han studerade. Eftersom Arne inte planerade att stanna allt för länge på ICA och 

var tydlig med att uttrycka detta till sina chefer, tackade han ofta nej till de utbildningar som erbjöds 

då han prioriterade annat, som till exempel skola, framför arbetet.  

  

Ebba som har arbetat på ICA i närmare sju år ansåg, likt Arne, att ICA erbjöd goda möjligheter till 

utveckling genom att exempelvis erbjuda formella utbildningar och upplevde sig ha ett stort stöd från 

ledningen. Hennes utvecklingsmöjligheter fortsatte förutom genom formell utbildning även 

kontinuerligt då hon uppgav sig utvecklades genom kundmöten, feedback och upplärning av 

nyanställda, vilket hon tyckte var väldigt kul. Även kollegorna spelade en stor för Ebbas trivsel på 

arbetsplatsen. Dock underströk Ebba att hon aktivt valde att inte ta del av de utvecklingsmöjligheter 

som kom från ledningen. Detta eftersom hon visste att hon snart skulle sluta för att söka sig till ett 

jobb mer i linje med hennes studier efter examen. 

 

Sammanfattningsvis upplevde intervjupersonerna i de olika butikerna sina utvecklingsmöjligheter 

väldigt olika. Somliga kände sig direkt missnöjda med sin potential till att utvecklas på arbetsplatsen 

medan andra beskrev möjligheterna som goda men bara tills de nådde ett tak. Två deltagare var 

väldigt nöjda med ledningens erbjudanden men tackade personligen nej. Intervjupersonernas svar 

angående hur de upplevde sina utvecklingsmöjligheter ligger fortsättningsvis som grund för analysen 

av forskningsfrågorna.  
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 5 Analys 
 

Då syftet med studien är att undersöka vilken roll kompetensutvecklingsmöjligheter spelar för 

anställdas motivation inom livsmedelsbranschen, samt för att besvara första forskningfrågan, blir det 

relevant att se vilka faktorer som motiverar de olika grupperna. Några specifika faktorer kunde dock 

inte knytas an till någon specifik grupp av upplevda utvecklingsmöjligheter. Istället var det fyra 

motivationsfaktorer som var extra framträdande i samtliga intervjuer, oberoende av upplevd 

möjlighet till kompetensutveckling. Dessa fyra faktorer var lön, kollegor, kundmötet och 

kompetensutveckling. 

 

5.1 Lön 

 

Enligt Wiley (1997) har lönen under de senaste 40 åren varit en utav de fem viktigaste faktorerna till 

motivation på arbetsplatsen. Även detta arbetes deltagare la vikt vid lönen och såg det som något 

grundläggande för att kunna skapa motivation. Under intervjuerna nämndes lönen som den allra 

första motiverande faktorn hos majoriteten av deltagarna. 

 

När Emilia under sin intervju blev tillfrågad vad som lockade henne till att söka jobb inom 

livsmedelsbranschen svarade hon följande: 

 

Jag vet inte... det har alltid varit en dröm. Jag blev lockad av lönen också, de har ju handelsavtal. Så det var ju 

en stor anledning till att det blev just mataffär (Emilia 2018-04-22). 

 

Emilia påpekade ytterligare en gång under sin intervju att lönen haft en motiverande funktion men 

tillade att pengarna inte räckte som ensam faktor för att bibehålla en hög motivation, utan att hon 

krävde ett högre syfte med arbetet. Detta uttalande är i linje med Herzbergs tvåfaktorteori. Liksom 

Herzberg menar måste hygienfaktorer, såsom lön, finnas för en grundläggande arbetstrivsel men för 

att kunna skapa en hög motivation krävs även motivationsfaktorer (Herzberg 1966, s. 75). I Emilias 

fall var det att känna ett större syfte med arbetet. Även Clementina nämnde lönen tidigt under 

intervjun som något som motiverade henne och som anledning till att hon sökte till arbetsplatsen. 

Hon värderade lönen som något motiverande men även hon, liksom Emilia, påpekade att ha ett syfte 

med jobbet var essentiellt. Utan ett genuint syfte skulle pengarna ha förlorat sitt värde.  
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Detta resonemang kring lön som en hygienfaktor stämmer även in på Arnes intervju. Han, liksom 

Emilia och Clementina, drogs till branschens Handelsavtal. Efter han tagit studenten behövde Arne 

ett jobb och sökte sig till ICA då han ansåg att de hade bra lön i förhållande till hans utbildningsnivå. 

Senare i intervjun berättade han att ju mindre han utvecklades och lärde sig nya saker, desto viktigare 

blev lönen. Till slut var lönen den enda anledningen till varför han fortsatte gå till jobbet trots att han 

vantrivdes. Detta exemplifierar, likt Emilia och Clementina, hur hygienfaktorer såsom pengar inte är 

kapabla till att skapa motivation utan motivationsfaktorer såsom utveckling eller att känna ett syfte. 

Herzbergs så kallade motivationsfaktorer måste alltså finnas närvarande för att motivation ska kunna 

infinna sig. Lönen är således en av de faktorer som lägger grunden för att motivation ens ska kunna 

uppstå. 

 

Även Maslows (1943) motivationsteori lägger vikt vid lönen som nödvändig för motivationen. 

Maslow inkluderar lönen i det andra trappsteget som handlar om individens behov av trygghet. Det 

behovet kan uppfyllas genom att lön fungerar som en bidragande faktor till ekonomisk trygghet. 

Utöver lönen motiverades deltagarna av flera andra faktorer som de la större vikt vid, även om lönen 

ofta var det som nämndes först. 

 

5.2 Kollegor   

 

När första och andra trappsteget i Maslows behovshirarki är uppfyllda, dvs fysiologiska behov (mat, 

vatten, sömn) och trygghetsbehov (säkerhet, stabilitet, lön), menar Maslow att individen strävar efter 

att uppnå det tredje trappsteget vilket är gemenskap. Individen har ett behov av samhörighet, 

gemenskap och nära relationer (Maslow 1943). Att känna en social sammanhållning och teamkänsla 

visade sig spela en stor roll för respondenternas motivationsnivå. Orden sammanhållning, dynamik, 

gemenskap och teamkänsla var återkommande i samtliga intervjuer. Faktum är att samtliga nämnde 

kollegor som en av de mest betydande faktorerna för motivationen. 

 

Ebba berömde i sin intervju ledningen för att de lyckats rekrytera anställda som kom så bra överens 

vilket skapade en bra gruppdynamik. Det var denna dynamik som gjorde att hon fann motivation till 

att gå till jobbet på morgonen. 
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Jag drivs mycket av mina kollegor, att de är härliga och trevliga. Annars hade jag nog inte velat komma till 

jobbet, om jag inte hade haft trevliga kollegor. Så det är en motivation i sig att komma till jobbet och känna ‘Nu 

kommer jag att få jobba med de här personerna, gud va kul!’ (Ebba 2018-04-19). 

 

Liksom citatet visar tillskrev Ebba kollegorna en stor roll i hennes motivation på arbetsplatsen. Även 

Maria berättade att sammanhållningen med kollegorna har haft en stor betydelse för henne och att 

det är dem som fått henne att komma tillbaka till jobbet på ICA de gånger hon haft studieuppehåll. 

Var de ett “tightare gäng” med bra samarbete och teamkänsla som tog ansvar för sina arbetsuppgifter 

ökade motivationen och arbetsprestationerna. Precis som för Ebba och Maria hade kollegorna även 

en stor roll för Pias, Kalles och Pedros motivation. Pia beskrev kollegorna som en stor familj vilket 

gjorde det kul att gå till jobbet. 

 

Behovet av gemenskap och nära relationer syntes även i Clementina och Emilias intervjuer, men 

tillskillnad från de andra deltagarna berättade de om hur de saknade en bra sammanhållning och 

teamkänsla på deras arbetsplatser och hur det påverkade deras motivation negativt. De berättade att 

de hade önskat ett mer sammanhållet arbetslag. Båda berättade att de arbetade väldigt självständigt 

och enskilt på sina arbetsplatser, vilket båda tyckte var tråkigt och omotiverande då sammanhållning 

och gemenskap var viktiga motivationsaspekter för dem båda. Emilia förklarade att hon aldrig skulle 

kunna stå ut i längden eftersom de inte hade någon sammanhållning eller teamkänsla, vilket skapade 

en frustration och uppgivenhet. 

 

Att det finns en bra sammanhållning och trivseln bland kollegorna visade sig således vara en stor 

motivationsfaktor för intervjupersonerna. Resultatet från studien kan ses stämma överens med 

resultatet från Elton Mayos Hawtorne-studie, vilken visade att den sociala aspekten på jobbet är av 

stor betydelse (Lindmark & Önnevik 2011, s. 31). Gemenskapen kollegor emellan har visat sig ha 

en motiverande funktion för samtliga intervjupersoner, vilket även är i linje med Maslows 

behovshierarkiteori. När de grundliga basbehoven i form av fysiologiska behov och trygghetsbehov 

är säkerställda, eftersträvar individen gemenskap (Maslow 1943). Kollegorna kunde få 

intervjupersonerna att trivas och känna motivation eller vara upphov till frustration och uppgivenhet. 

 

Resultatet från studien kan även kopplas till Herzbergs tvåfaktorteori. Som nämnts tidigare, behövs 

både hygienfaktorerna och motivationsfaktorerna vara uppfyllda för att kunna nå hög motivation 

(Herzberg 1966, s. 75; Lindmark & Önnevik, s. 34-35; Abrahamsson & Andersen 2005, s. 148; 

Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 2015, s. 109). Att trivas socialt på jobbet i en gemenskap 
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karaktäriseras som en hygienfaktor, vilket är de mest grundläggande behoven en anställd har på sin 

arbetsplats (Herzberg 1966, s. 96). Detta återspeglade även intervjuerna då samtliga ansåg att 

kollegorna var essentiella för deras trivsel och vissa uttryckte önskan om en närmare kontakt då de 

kände sig ensamma. Utan uppfyllda hygienfaktorer kan inte motivation skapas, enligt Herzberg 

(1966, s. 75). Dock kan resultatet även ses stå i strid mot Herzbergs tvåfaktorteori då han menade på 

att hygienfaktorer aldrig kan leda till motivation utan enbart ligger till grund för att motivation ska 

kunna uppstå (1966, s. 75). Det stämmer att kollegorna fungerade som en hygienfaktor för de som 

inte kände gemenskap eller trivdes med sina kollegor medan för de som kände gemenskap och trivsel 

fungerade kollegorna ofta som en motiverande faktor, vilket strider mot Herzbergs tvåfaktorsteori. 

 

Att kollegor fyller en motiverande funktion är även i linje med Wileys metastudie (1997) som lyfte 

fram uppskattning som en av de fem mest motiverande faktorerna på arbetsplatsen. Uppskattning 

kan ta många former men ett sätt att känna uppskattning är genom nära relationer till kollegor. 

Ytterligare en motivationsfaktor av social karaktär är att kunna göra skillnad för kunden. 

 

5.3 Att göra skillnad för kunden 

 

Intervjupersonerna pratade även om kundmötet som en bidragande faktor till ökad eller minskad 

motivation. Flera av intervjupersonerna berättade att de tyckte det var motiverande att på en djupare 

nivå känna att de gjorde skillnad för kunden och att det skapade glädje. Emilia berättade i sin intervju 

att det var viktigt för henne att känna att hon påverkade människor och bidrog till någonting. Hon 

berättade att hon måste känna att hon hjälper andra människor och att hon på ett sätt kunde göra det 

på ICA. Även Clementina, Ebba, Kalle och Pedro lyfte fram möjligheten att göra skillnad för kunden 

som en motiverande faktor i sina intervjuer. 

 

Inte mycket bara som en såhär ett hej. Det gör väldigt mycket. För jag menar, tänker på alla äldre personer, 

pensionärer som, alltså gå och handla för dagen det är kanske höjdpunkten på hela deras dag. Och jag menar 

det lilla som jag som anställd kan göra för dem, alltså det betyder så mycket mer för dem, alltså det krävs inte 

mycket (Kalle 2018-05-02). 

 

Som kan ses i citatet värdesatte Kalle kundmötet som ett givande inslag i arbetet och menade på att 

hans del i kundmötet kunde få en stor betydelse för kunden genom enkla gester såsom ett leende. Att 
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genom god service lyckats förgylla någons dag har således spelat en stor roll för flera utav 

deltagarnas upplevda motivation. 

 

Utifrån Herzbergs (1966, s. 95) tvåfaktorteori, räknas bl.a. prestationer, erkännande och psykologisk 

tillväxt som motivationsfaktorer. Utifrån intervjuerna kunde det urskiljas att dessa aspekter låg 

bakom deras vilja att förgylla kundernas dag. När ett kundmöte resulterar i att kunden uttrycker 

tillfredsställelse och glädje motiverar det den anställde genom att dessa faktorer blir uppfyllda. 

Cecilia beskrev till exempel hur hon “blir en decimeter längre” och känner sig stolt när en kund 

berömmer hennes arbete. Då känner troligtvis Cecilia att hon presterat bra och att kunden noterat det, 

vilket således blev motiverande för henne. 

 

Behovet av att hjälpa till och kunna göra skillnad i någons vardag skulle enligt Maslows behovstrappa 

även kunna inkluderas i modellens antingen sista eller näst sista steg. Det näst sista steget, 

självkänsla, tillskriver människans behov av uppskattning genom ömsesidig respekt och att bygga 

upp självförtroende och självkänsla (Maslow, 1943). Att förgylla någons dag med god service i 

kundmötet skulle kunna fylla dessa behov eftersom ett leende eller en hälsning, som 

intervjupersonerna beskriver, kan leda till uppskattning från kunden som i sin tur höjer deras 

självkänsla och förtroende. Å andra sidan, kan denna interaktion i kundmötet även ses som Maslows 

sista och högsta steg i trappan, självförverkligande. Självförverkligande handlar om att med 

kreativitet, spontanitet, problemlösning och fördomsfrihet kunna fylla det behovet. Då de anställda 

genom ett stort leende hälsade och försökte leverera en god service och lösa eventuella problem 

ställdes krav på deras spontanitet och problemlösning. I ett möte med en annan individ kommer dessa 

kvalitéter till nytta då man inte kan förutspå utfallet av interaktionen. 

 

Något som däremot inte är överensstämmande med Maslows behovsteori är att exempelvis 

Clementina försökte fylla sitt behov av uppskattning eller självförverkligande. Enligt Maslow 

(1943), måste det första grundläggande behovet av kroppsliga behov uppfyllas och bara efter det kan 

nästa steg i trappan uppfyllas. Alltså måste ett steg i taget förverkligas, individen kan således inte 

hoppa över behov i trappan utan måste successivt arbeta sig uppåt. Clementina uppgav tidigare att 

hon inte hade någon nära relation till sina kollegor eller chefer, vilket är trappsteg nummer tre, hur 

kommer det sig då att Clementina försökte fylla ett behov högre upp i modellen? Detta skulle kunna 

förklaras genom att Clementina hittade denna gemenskapen på andra arenor utanför hennes 

arbetsplats. Däremot, uttryckte Clementina starkt en önskan om bättre relationer på hennes 

arbetsplats flera gånger under hennes intervju, vilket tyder på att behovet av gemenskap kanske ändå 
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inte är uppfyllt. Om så är fallet, är detta ett exempel som visar på en av teorins brister när den 

appliceras i praktiken eftersom Clementina i så fall hoppar emellan de olika stegen i behovstrappan. 

Utöver de faktorer som redan har presenterats fanns det ytterligare en, den som intervjupersonerna 

lyfte fram som den viktigaste, nämligen möjligheten till utveckling. 

 

5.4 Kompetensutveckling 

 

Kompetensutveckling var den faktorn som majoriteten av intervjupersonerna angav som mest 

motiverande och där avsaknaden av utvecklingsmöjligheter hade störst påverkan på motivationen. 

Flera av intervjupersonerna angav att möjligheten till kompetensutveckling ledde till att arbetet fick 

en större mening och påverkade deras arbetsprestation. Känslan av att utvecklas skapade driv och 

alerthet. De som inte upplevde sig ha möjlighet att utveckla sin kompetens beskrev istället en 

frustration och uppgivenhet, vilket i sin tur påverkade deras arbetsinsats och inställning till arbetet.  

 

Som nämnt i arbetets teoretiska del kan kompetensutveckling ske på flera sätt, vilket även visade sig 

i intervjuerna där de anställda berättade ett flertal exempel på hur kompetensutveckling kunde ske 

på deras arbetsplatser och deras reaktioner till det. De anställdas inställning till de olika sätten 

kompetensutveckling kan ske på kommer vidare att undersökas genom uppsatsen andra 

forskningsfråga, vilka aspekter inom kompetensutveckling som spelar störst roll för anställdas 

motivation. Individuell, social och formell utveckling hade alla aspekter i sig som spelade olika roller 

för de anställdas motivation. 

 

5.4.1 Individuell utveckling genom utmaning och ansvar  

 

Utveckling av personal är en av grundstenarna inom HRM, liksom att personalen måste behandlas 

som en individuell resurs och inte likt en maskin. Effektivisering av arbetsprocessen sker alltså dels 

genom utveckling av personalens kompetens och dels genom att deras individuella känslor, behov 

och önskningar tas i åtanke, eftersom de i stor utsträckning har påverkan på arbetsprestationen 

(Lindmark & Önnevik 2011, s. 23-24, 31). Lindmark och Önnevik (2011, s. 23-24) menar att för att 

kunna behålla en nöjd anställd som presterar och fungerar som en konkurrensfördel måste denne 

motiveras och stimuleras genom exempelvis utveckling. Vilket även blev tydligt genom studien. När 

deltagarna upplevde att de utvecklades och erhöll ny kompetens ökade deras motivation och trivsel 
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på arbetsplatsen. När de däremot upplevde att deras möjligheter till individuell kompetensutveckling 

försvann eller att deras individuella behov och önskningar inte togs i beaktning, sjönk deras 

motivation drastiskt. 

 

Intervjupersonerna lyfte alla fram individuell utveckling som något motiverande och önskvärt. 

Individuell utveckling avser den utveckling som sker i det vardagliga arbetet. Till exempel att på 

egen hand lösa problem som uppstår, få prova nya ansvarsområden och lära sig av sina misstag. Just 

individuell utveckling i den egna rollen var den typ av utveckling som hade störst påverkan på 

intervjupersonernas motivation. När arbetsuppgifterna blev för monotona eller gick för mycket på 

rutin tappade de anställda motivationen och de medgav att de märkte att de började prestera sämre. 

Att lära sig nya saker, ha variation och att utmanas i arbetet uppgav flera vara viktigt för deras 

motivation. Bland andra berättade Arne att det som motiverade honom i arbetet var att få så mycket 

ansvar som möjligt så fort som möjligt. Arne berättade fortsättningsvis att så länge han kände att han 

fick mer ansvar och lärde sig nya saker var motivationen hög och han tyckte det var kul att arbeta. 

Vidare menade han dock att i delikatessen där han arbetade lärde han sig allt väldigt snabbt och fick 

tidigt så mycket ansvar som han ansåg att han skulle kunna få, vilket gjorde att motivation och 

trivseln på arbetsplatsen sjönk. Liksom Arne ansåg även Kalle, Clementina och Emilia att ansvar var 

motiverande och de gillade även att utmanas. Kalle menade på att få mer ansvar visade dels att han 

gjorde ett bra arbete och dels att han fortsatte utvecklas och växa som person med de nya 

arbetsuppgifterna. Emilia gillade framförallt att utmanas genom att få prova nya arbetsuppgifter och 

erhålla ny kunskap. Under sin intervju berättade hon om när de fick ett postombud till butiken och 

hur hon kände att det var utmanande och utvecklande att få lära sig hur den fungerade. 

 

Ja, då blev det roligare att jobba en period. Och just posten var faktiskt kul. Det var.. Man kunde redan allt annat 

så man hade uppnått den högsta nivån av inlärning tror jag så det här blev liksom mer utmanande, vilket var 

väldigt roligt. Det var svårare uppgifter än att stå och plocka upp varor i en hylla. Här behövde man tänka efter, 

vara noggrann och försiktig för att det skulle bli rätt. Så det var kul! (Emilia 2018-04-22). 

 

Som kan ses i citatet tyckte hon det var kul att få lära sig nya arbetsuppgifter vilket ökade hennes 

motivation. Emilia uppfattade framför allt att få lära sig nya saker och utöka sina områdeskunskaper 

som motiverande. Likt Emilia tyckte även Cecilia att det var motiverade att få prova nya 

arbetsuppgifter och tyckte det var kul med arbetsrotation. Även för Pia var arbetsrotation viktigt då 

hon beskrev det som en av de mer motiverande och utvecklande faktorerna. Hon uppskattade att ha 

variation i vardagen och lära sig nya saker. På frågan vad som skapar motivation svarade hon: 
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/.../ [det] är ju framförallt det här att man har blivit runt flyttad liksom. Att, jag tycker det är kul att, ja men testa 

på lite nya avdelningar och inte att dagarna ser identiska ut alltid, utan man blir runt slängd lite överallt. Och 

det tycker jag faktiskt är väldigt kul (Pia 2018-04-24). 

 

Pia berättade även att hon idag var fast i en avdelning där hon redan kunde allt och inte kunde se att 

hon kunde avancera mer inom, detta sänkte hennes motivation och gjorde att hon trivdes sämre med 

sitt arbete. Hon var även missnöjd med sitt schema, eftersom hon kände att den nya schemaansvarige 

inte hade haft henne i åtanke eller hört med henne om vilka tider som skulle fungerade för henne. 

Hon hade inte heller någon möjlighet att påverka schemat och tyckte det var dåligt. Även om schemat 

inte direkt påverkade hennes utvecklingsmöjligheter på ICA påverkade det indirekt hennes möjlighet 

till utveckling på hennes extraarbete. Vid sidan av sitt arbete på ICA arbeta Pia extra på ett annat 

företag, vilket blev lidande av hennes nya dåliga schema på ICA. Pia kände att hon utvecklades 

mycket på sitt extraarbete och berättade att många av de arbetsuppgifter hon efterfrågade på ICA 

men inte hade möjlighet till, fick hon prova på sitt extraarbete. När schemat på ICA skapade hinder 

för henne att utvecklas på sitt extraarbete sjönk motivationen på ICA ytterligare. 

 

Anledningen till att intervjupersonerna motiveras av ansvar och utmaning kan utöver de tidigare 

nämna HRM kopplingarna, även tänkas förklaras genom Herzbergs (1966) tvåfaktorteori och 

Maslows (1943) behovstrappa. Att motivation skapas när individen utmanas och får ta större ansvar 

kan förklaras genom att flera av Herzbergs motivationsfaktorer, såsom en känsla av bedrift, ansvar 

och avancemang, uppfylls. Hantering av nya utmaningar leder således till motivation. Maslows 

behovstrappa förklarar denna ökade motivation genom dess näst sista steg, det vill säga behov av 

självkänsla. Att lyckas med nya utmaningar och klara av större ansvar kan fylla behovet av 

självkänsla eftersom det kan öka självförtroendet och skapa en känsla av bedrift. Även det sista steget 

i modellen, behov av självförverkligande kan förklara de anställdas ökade motivation. 

Självförverkligande är något individuellt och ständigt under förändring (Maslow 1943). Då behovet 

handlar om att uppnå sin fulla potential och vara en bättre variation av sig själv skulle utmaning och 

ansvar hjälpa till att fylla behovet av självförverkligande. Utöver att ha möjlighet till individuell 

utveckling fanns det faktorer inom formell och social utveckling som de anställda upplevde spelade 

roll för deras motivation. 
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5.4.2 Formell kompetensutveckling genom utbildning 

 

Ytterligare ett sätt att utveckla kompetens är genom formell utveckling, vilket var ett återkommande 

tema i intervjuerna. Formell utveckling syftar i detta fall till mer traditionella kurser och utbildningar 

erbjudna på ledningens initiativ. Inte alla intervjupersoner fick kontinuerligt ta del av nya 

utbildningar men för dem som fick det var formell utbildning mycket motiverande. Förutom att det 

var motiverade att utöka sina kunskaper upplevde flera av intervjupersonerna att utbildningar visade 

att ledningen trodde på sin personal och ville att den skulle trivas och utvecklas. Bland 

intervjupersonerna som inte fick ta del av nya utbildningar var formell utbildning något de 

eftertraktade och uppgav att deras motivation sjönk på grund av att de saknade. 

 

Kalle, Ebba och Cecilia tillhörde den grupp som kontinuerligt fick ta del av nya utbildningar vilket 

de tyckte var kul och upplevde som givande. Genom utbildningarna upplevde de sig lära nya saker 

och kände att de utvecklades i sina yrkesroller. De uppgav även att utbildningarna skapade en känsla 

av att ledningen trodde på dem och var villiga att satsa på dem för att de skulle utvecklas och bli 

bättre. Kalle berättade i sin intervju att de hade många utbildningar, vilket han tyckte var bra. Fler av 

utbildningarna togs fram efter vad de anställda sagt saknades under sina utvecklingssamtal och kunde 

tänkas behövas för att stärka både deras kompetens och butiken. 

 

Vi hade ju såna här, vad ska man säga, utvecklingssamtal, var och en. Och sen så anpassade han [chefen] 

utbildningarna efter jobbet man gjorde i butiken så att man fick lite mer spetskompetens eller vad man ska säga. 

Och det gjorde ju, det höjde ju motivationen hos väldigt många när de märkte att han verkligen ville att man 

skulle lyckas. Så att vi hade väldigt mycket utbildningar (Kalle 2018-05-02). 

 

Som kan läsas i citatet, tyckte Kalle att utbildningarna kändes anpassade efter hans behov och gav 

honom en bättre kompetens i sin arbetsroll. Utöver att utbildningarna var givande menade Kalle på 

att chefens insats med att försöka anpassa utbildningarna efter personalens olika behov, för att 

utveckla deras individuella kompetens, skapade motivation eftersom det visade att chefen verkligen 

lyssnade på sin personal och ville se dem lyckas. Ebba, liksom Kalle, tog i sin intervju upp 

utbildningars roll för motivation. 

 

Och sen var det ju också en motivation i sig då det kändes som att de brydde sig om att alla skulle lära sig 

ordentligt och förstå. Så de bryr ju sig om de anställda på ett sätt genom och visa det genom att sätta dem på 

utbildning genom för att visa ’vi vill att ni ska vara kompetenta och duktiga så vi sätter er på utbildning’ men det 
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är ju så jag tolkar det. /---/. Jag blev verkligen glad att få vara med och liksom lära mig nya sätt att sälja på. Det 

har ju gett mig kunskap också (Ebba 2018-04-19). 

 

Som kan läsas i citatet, ansåg Ebba att utbildningarna skapade motivation dels genom att det gav 

henne ny kunskap och dels genom att det visade att cheferna brydde sig om personalen och 

ansträngde sig för att de skulle vara kompetenta. Även Cecilia delade denna uppfattning om att 

chefernas ansträngning för att utbilda personalen skapade motivation. Cecilia tyckte att chefens 

engagemang i sin personal och hans angelägenhet om att personalen skulle utvecklas och trivas var 

motiverande. Hon uppskattade även de utbildningar hon fått ta del av då hon kände att hon 

utvecklades och blev mer kompetent genom dem. Den utbildning hon för stunden var mest nöjd med 

var Boosta, vilket är en utbildning i kundbemötande. Boosta nämndes även av andra intervjupersoner 

från andra butiker som en givande och kul utbildning eftersom den gav dem kunskapen och 

motivationen att prestera bättre. 

 

Pedro, Maria, Susanne och Clementina tillhör den gruppen som upplevde att de efterfrågade 

utbildningar men inte fick några och att det sänkte deras motivation. Pedro berättade i sin intervju 

om hur han efterfrågat att få lära sig nya saker och att få gå på bl.a. en chefsutbildning men att 

ledningsgruppen inte levererade detta och att det sänkte hans motivation. Maria, liksom Pedro, 

saknade att få gå utbildningar och berättade i sin intervju att det fick henne att känna att ledningen 

aldrig satsade på henne och därför sänkte det hennes motivation, detsamma gällde för Susanne. 

Susanne berättade i sin intervju att hon aldrig fått gå på en riktig utbildning och att hon trodde det 

berodde på att hon var extraanställd. Hon berättade att andra fått ta del av utbildningar men att hon 

inte prioriterades eftersom hon ”bara” var extraanställd, trots att hon arbetat där i 4 år. Hon 

förväntades dock sedan prestera på samma nivå och besitta samma kunskap som de som fått 

utbildning, vilket hon tyckte kändes orimligt och sänkte hennes motivation mycket. Clementina 

berättade i sin intervju, olikt de andra, att hon för stunden var okej med att inte erbjudas utbildningar 

men att hon var medveten om att det inte var hållbart i längden. 

 

Jag skulle ha velat ta del av utbildningsdagar eller helger med olika teman. Kunna träffa folk och kanske team-

builda samtidigt som man lär sig någonting men det var inget sånt. Och sen var det tydligen ganska svårt för mig 

att.. Liksom.. Få lära mig posten och andra områden. Det var tråkigt. /---/ Där och då var jag glad över att ha 

fått jobbet men i längden skulle jag blivit ganska sur om de inte sett till och erbjudit att jag skulle få utveckla mig. 

Jag hade önskat mer utbildningsdagar och upprätthållande av kunskap (Clementina 2018-04-24). 
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Som kan ses i citatet önskade Clementina att få gå på utbildningar för att fortsätta utvecklas och lära 

sig nya saker. Att denna möjligheten inte verkade finnas tyckte hon var tråkigt och bidrog till att hon 

inte kunde se en framtid på ICA. 

 

Utifrån ett motivationsteoretiskt perspektiv finns det flera möjliga förklaringar till varför en formell 

utbildning motiverade de anställda. Som beskrivits i tidigare stycke, har enligt Maslow (1943) varje 

individ ett underliggande behov av självkänsla. Detta behov kan fyllas genom, som i detta fall, 

uppskattning och uppfattad kompetens. Intervjupersonerna uttryckte att utöver det motiverande i att 

öka sin kunskap så får de genom formella utbildningar även känslan av att ledningen trodde på dem 

och ville satsa på dem. Detta kan tänkas ha ökat deras självförtroende och således även ha ökat deras 

motivation. Önskan om formell utbildning kan även förklaras genom behovstrappans sista steg, 

behov av självförverkligande. Att intervjupersoner uttryckte ett missnöje eftersom de hade önskat 

mer utbildning, kan förklaras genom att de inte fick möjligheter att försöka uppnå trappans sista steg. 

Har individen som mål att exempelvis arbeta som butikschef, såsom Pedro hade, begränsas han till 

att stanna kvar i trappans näst sista steg utan möjlighet att klättra vidare utan en formell utbildning. 

Lindmark och Önnevik (2011, s. 25) tar även upp vikten av utbildning för skapande och bibehållande 

av  motivation ur ett HRM-perspektiv, då utbildningar skapar en känsla hos de anställda att företaget 

satsar på dem. Att känns sig viktig, behövd och uppskattad ökar motivationen, vilket syntes tydligt 

bland intervjupersonerna. 

 

Att få möjlighet till en formell utbildning kan även tänkas motivera då det berör flera 

motivationsfaktorer inom Herzbergs (1966) tvåfaktorsteori som: bedrift, erkännande och 

avancemang. Då inte alla fick ta del av formella utbildningar skulle det kunnat upplevts som en 

särskild bedrift att bli vald av ledningen till att göra en utbildning, vilket i sin tur kan ha skapat 

känslan av bekräftelse och erkännande. Intervjupersonerna Ebba, Cecilia och Kalle uttryckte också 

att det var motiverande att se hur ledningen månade om dem och ville att de skulle utveckla sin 

kompetens. Detta kan även tänkas ha förbättrat deras relation, vilket är en av Herzbergs 

hygienfaktorer. Utöver formell utbildning, visade intervjuerna även på att social utveckling 

fungerade som en motiverande faktor. 
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5.4.3 Social utveckling genom kundmötet 

 

Utöver att kundmötet ansågs som motiverande då det kunde förgylla kundernas dag genom god 

service, som skrivits om tidigare, så fanns det även en lärande del inom kundmötena som flera av 

intervjupersonerna ansåg vara motiverande. Möjligheten att lära sig mer om och hantera olika sorters 

människor motiverade flera av intervjupersonerna. Ebba berättade i sin intervju att hon fann det 

motiverande att vara i kontakt med människor, vilket hon tyckte att hon fick vara på ICA. När hon 

blev tillfrågad vad som var motiverande i kundmötet svarade hon: 

 

Det är väl att du får träffa olika människor och lära dig att, jag ska inte säga hantera dem men det är ju nästan 

så då man får lära sig hantera olika människor på olika sätt, vilket gör att man blir väldigt anpassningsbar i olika 

möten. Så om jag träffar en person som är missnöjd så vet jag vad jag ska eller du kan avgöra ganska snabbt att 

personen vill skrika av sig och att det inte är något fel på varan eller att det är fel på varan men en trevlig person. 

Då får man hantera det på ett sätt. Eller så är det folk som kommer in och bara vill prata med en. Eller så ska 

man tipsa om något och får en bra konversation och ska tipsa om maträtter eller någonting. Det är också ett 

jättetrevligt möte tycker jag. Det är spännande att bara se vilka man kan möta i vardagen (Ebba 2018-04-19). 

 

Som kan läsas i citatet, beskriv Ebba i sin intervju hur människor betedde sig olika i butiken och hur 

det påverkade hennes vardag. Ibland mötte hon upprörda kunder och försökte lösa konflikter och 

andra dagar så tipsade hon om smakkombinationer. Hon slutade aldrig förundras över hur olika 

människor är och detta kände hon har givit henne en bättre förståelse för alla hon möter. Att arbeta 

på ICA har således påverkat hennes sociala kompetens och anpassningsförmåga. Även Emilia, 

Clementina och Arnes intervjuer belyste möjligheten att lära sig mer om och hantera människor som 

motiverande. Det skapade ett potentiellt trevligt inslag i vardagen. Emilia lyfte i sin intervju fram 

just kundmötet som det positiva med att arbeta inom service och Clementina berättade i sin intervju 

att en av de främsta anledningarna till varför hon tyckte om att sitta i kassan var för att det var mer 

fokus på kunder och mer socialt. Clementina berättade fortsättningsvis om hur hon motiverades av 

att lära sig mer om människor. 

 

Jag kan inte säga något konkret men man lär sig att människor är olika, beter sig olika och ser olika ut. Man blir 

nog mer accepterande mot människor och kan bli bättre på att hantera människor överlag och... Typ att man kan 

få en riktigt otrevlig kund men att livet går vidare, det var inte personligt trots allt. Och lära sig hantera problem 

och konflikter (Clementina 2018-04-24). 
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Som kan läsas i citatet, var det generellt att lära sig mer om människor och människohantering som 

Clementina fann motiverande i kundmötet. Liksom Ebba och Clementina berättade även Arne i sin 

intervju om hur kunderna höjde och sänkte motivationen genom deras olika beteenden och att han 

tyckte det var intressant att se hur människor betedde sig i olika situationer. Arne fann ingen större 

motivation i sin arbetsroll eller sina arbetsuppgifter men tyckte att den sociala delen av 

kundbemötandet fortfarande var givande och motiverande. Han gillade framför allt att se hur hans 

agerande kunde påverka kunders attityder och beteenden, vilket framkommer i citatet: 

 

Men socialt så kan det fortfarande vara det som jag i alla fall fått ha som drivkraft att jag verkligen tar vara på 

det jag kan lära mig om människokontakt. Så att om man går in med det som snarare social studie i stället för att 

jobba. Då har jag ändå kunnat få ut mer av det genom att se hur människor agerar olika beroende på bemötande 

och hur man kan hantera en konflikt till exempel och sånt. Så det är kul att testa på hur ens tonläge eller hur ens 

formuleringar påverkar hur vad man får för respons (Arne 2018-04-17). 

 

Arnes uttalande var i linje med Clementinas och Ebbas i den bemärkelse att utveckling genom kund 

värdesattes. Att utveckla sin sociala kompetens och lära sig hantera och förstå olika typer av 

människor fungerade således som en motiverande faktor för dessa intervjupersoner. 

 

Liksom de övriga formerna av lärande kan även denna form av socialt lärande förklaras genom det 

näst sista steget, självkänsla, i Maslows (1943) behovstrappa. Genom att utöka sin sociala kompetens 

och förmåga att hantera olika typer av människor kan den anställdes tilltro till att lösa situationer 

öka, vilket i sin tur ökar självkänslan. Efter varje kundmöte blir exempelvis Ebba och Clementina 

mer erfarna och får en bättre förståelse för hur mötet kan gå till, vilket kan tänkas bidra till att fylla 

deras behov av självkänsla. Herzbergs (1996) tvåfaktorteori understryker vikten av 

motivationsfaktorer såsom bedrift för motivationen. Genom att få en bättre förståelse för hur 

människor fungerar kan den anställde hantera kundmötet bättre och troligtvis leverera en bättre 

service. Detta förklarar således den ökade motivationen hos de anställda. Utöver detta upplevde sig 

intervjupersonerna utvecklas socialt på ytterligare ett annat sätt. 

  

5.4.4 Social utveckling genom feedback 

 

Feedback, en form av social utveckling, var även ett genomgående tema i intervjuerna som 

deltagarna uppfattade utveckla deras kompetens. Social utveckling inkluderar de typer av lärande där 

en individ lär sig av en annan i mer informella situationer. Exempel på detta är mentorskap, kollegialt 
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lärande och feedback. I intervjuerna återfinns alla dessa exempel på socialt lärande men endast 

feedback lyftes fram som något motiverande. Både kunder, kollegor och chefers feedback hade 

betydelse för motivationen. Ur ett HRM perspektiv är feedback i form av konstruktiv kritik och 

beröm ett viktigt inslag i arbetet och behövs för att utvecklas. Individuell feedback indikerar även att 

ens personliga insats syns och uppmärksammas, vilket skapar motivation (Lindmark och Önnevik 

2011, s. 31).  

 

Flera av intervjupersonerna underströk att feedback från kunder hade haft betydelse för deras 

motivation. Cecilia berättade i sin intervju om hur kunderna kunde förgylla hennes vardag och 

motivera henne till att göra ett bättre arbete genom den feedback hon fick. Vid frågan om feedback 

motiverar svarade hon: 

 

Då känner man sig att man gjort ett bra jobb faktiskt! Jag fick faktiskt en sån här liten bra feedback från en kund 

för att jag, som sagt sa ju det att jag känner mig fortfarande lite som den nya här, även fast jag jobbat där så 

länge, och då ehm, det var nån kund som sa det att när jag var i scanningen ’åh det var jättebra att jag fick en 

avstämning med dig för jag vet att du jobbar bra’. Och då känner man ’Åh’ helt plötsligt blev jag som en decimeter 

längre. Känner man sig lite stolt och så blir man lite glad och ’åh det var ju jättesnällt sagt, tack så mycket!’/---/ 

Men det kändes jättebra att han ’oh jag vet att du jobbar bra’ så åh, jag blev så stolt, jag blev så glad! Sån 

feedback älskar man att få från kunder (Cecilia 2018-04-19). 

 

Cecilia berättade att hon tog åt sig av kundernas feedback och åsikter. Förutom att positiv feedback 

från kunder gjorde henne glad eftersom det bekräftade att hon gjorde ett bra arbete, så ökade det även 

hennes motivation till att försöka prestera bättre då hon ville att alla kunder skulle känna sig glada 

och nöjda med servicen. Precis som Cecilia, kände även Pia och Kalle att kundernas feedback var 

utvecklande eftersom de blev motiverade att prestera bättre för att alla kunder skulle trivas att handla. 

Vid frågan om kunderna motiverar svarade Kalle: 

 

Jaa, oh ja absolut. Eh, ja man får ju alltså en helt annan kontakt där ute i förbutiken för man har ju ofta lite 

längre stunder som man integrerar med kunden och då, jag har ju väldigt lätt för att prata med folk och så, så att 

det blev ju väldigt positivt för dem också. Du vet, när de kom in på morgonen och såg att jag arbetade du vet, de 

sken upp som en sol och man, stod och snacka lite om väder och vind och bara såna enkla saker. Och fick alltid 

mycket komplimanger och såhär och det var ju bevis på att jag gjorde ett bra jobb (Kalle 2018-05-02). 

 

Som kan läsas i citatet, tyckte Kalle att kontakten och interaktionen med kunder i form av feedback 

och enkla samtal gav honom mycket motivation och viljan att förbättra sin service i vardagen. 

Kundernas komplimanger och positiva attityd spelade således en stor roll för hans motivation. Även 
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Ebba upplevde att hennes motivation påverkades av kunders feedback men även av chefers och 

kollegors. Hon beskrev sin arbetsplats som ett ställe där hon dagligen fick feedback från kunder men 

även som en plats där hon kunde ge och ta emot feedback från de närmaste cheferna och kollegorna. 

Hon fann en motivation och trygghet i sin arbetsroll eftersom det fanns en atmosfär på arbetsplatsen 

där det föll sig naturligt för kollegor att ge feedback och beröm till varandra. Hon beskrev det som 

“småkommentarer som man ger till varandra hela tiden”. Även Pedro tyckte det var viktigt med 

feedback från kollegor och chefer och menade på att han gärna tog emot kritik för att kunna utvecklas 

och bli bättre. 

 

Under intervjuerna framkom det att ett flertal av intervjupersonerna skulle ha uppskattad mera 

feedback på deras arbetsprestationer från ledningen. Clementina, Emilia och Susanne berättade alla 

att de skulle ha uppskattat mer feedback. Emilia ansåg att avsaknaden av feedback på det var en av 

arbetsplatsens största brister. Under intervjun berättade hon att det fanns mycket att klaga över på 

hennes arbetsplats och när hon blev tillfrågad vad det kunde tänkas vara så svarade hon följande: 

 

Det var liksom inte... det var aldrig någon individuell feedback. De kunde ge feedback till hela butiken för 

försäljning men inte på individnivå, mer som grupp. Det tyckte jag var tråkigt (Emilia 2018-04-22). 

 

Hon förklarade att de heltidsanställda säkert hade tydligare dialoger med cheferna men att om man 

var extraanställd som hon, hade man en mer avlägsen relation eftersom de oftast arbetade 

oregelbundna tider när cheferna inte var där. Långsiktigt skulle hon inte ha klarat av att arbeta utan 

feedback men eftersom hon visste att anställningen på ICA var temporär, medan hon studerade, så 

bet hon ihop men hennes motivation blev lidande. Även Clementina hade önskat mer feedback från 

både chefer och kollegor. Hon hade två chefer som hon var relativt bra inställd till men som inte gav 

någon form av återkoppling på hennes arbetsprestationer, vilket hon hade tyckt varit motiverande. 

Feedback gavs inte heller riktigt mellan kollegor, vilket kan läsas i citatet: 

 

[Det] kunde nog ske någon gång att man sa ‘Det var bra gjort’ men det förutsatte att man hade en god relation 

sen innan och kunde uppmärksamma det. Vi hade inte en sådan atmosfär där man gav komplimanger eller 

konstruktiv kritik till varandra, nej (Clementina 2018-04-24). 

 

I hennes butik saknades den atmosfären där det föll sig naturligt att ge spontan feedback eller 

komplimanger, vilket var något hon önskade att de hade haft. Clementina berättade att hon genom 

feedback skulle ha fått känslan av att hennes arbetsinsats spelade roll, att cheferna noterade hennes 
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arbete och värdesatte det. Intervjupersonerna beskrev alltså möjligheten till feedback som något 

positivt med möjlighet till att utveckla dem. Till vilken utsträckning de fick feedback av chefer, 

kunder eller kollegor skiljde sig åt mellan affärerna men intervjupersonerna var alla enade om att 

feedback var något positivt och motivationshöjande. 

 

Utöver att feedback är viktigt ur ett HRM perspektiv har att få feedback av sin omgivning även en 

ökande effekt på motivationen enligt både Maslow (1943) och Herzberg (1966). Som 

intervjupersonerna ovan uttryckt, tog de till sig av feedbacken och fann det motiverande då de 

antingen blev bekräftade i sitt arbetsutförande eller, likt Pedro, fann utvecklingsmöjligheter i 

konstruktiv kritik. Utifrån Maslows behovstrappa kan det förklaras genom det fjärde steget, 

självkänsla, då de blir bekräftade i att de gör ett bra arbete, vilket påverkar deras självförtroende. 

Herzberg (1966, s. 95) beskriver erkännande för bedrifter och möjlighet till utveckling som 

bidragande faktorer till motivation. Dessa stämmer överens med intervjupersonernas svar då 

exempelvis Cecilia och Kalle blev stolta av kundernas feedback på deras arbetsprestation. 
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6 Diskussion 

  

Efter att ha undersökt vilka faktorer som spelar roll för de anställdas motivation och vilka faktorer 

inom kompetensutveckling som spelar störst roll för de anställdas motivation är det tydligt att 

möjlighet till kompetensutveckling har en stor påverkan på de anställdas motivation. Motivationen 

påverkas dels i viljan att utföra arbetsuppgifter och dels i viljan att överhuvudtaget arbeta för 

företaget. Oberoende av hur länge de anställda har arbetat på företaget, vilken position eller 

anställningsform de har och hur de upplever sina möjligheter till kompetensutveckling se ut, värderar 

de alla möjligheten till kompetensutveckling högt, både ur ett individuellt, socialt och formellt 

perspektiv. Inom kompetensutveckling har dock individuellt lärande, i form av utmaningar och 

ansvar, störst påverkan på motivationen. Andra faktorer som anses vara motiverande är även lön, 

kollegor och kundmötet.   

  

Sammanfattningsvis har kompetensutveckling analyserats utifrån flera olika vinklar i intervjuerna. 

De utvecklingsmöjligheter som de anställda fann motiverade dem mest var genom utmaningar och 

ansvar, formella utbildningar, social utveckling genom kundmöten och feedback. Anledningen till 

att intervjupersonerna fann utveckling på diverse olika sätt motiverande kan förklaras genom ett 

HRM perspektiv samt Maslows behovstrappa och Herzbergs tvåfaktorteori. Behovet av självkänsla 

kunde i flera fall förklara varför utveckling ansågs vara motiverande. Då individen utmanades och 

fick ansvar, formell utbildning eller utvecklade sin kompetens med hjälp av feedback eller 

kundkännedom skapades det en känsla av stolthet och tilltro till sig själv, vilket fyllde behovet av 

självkänsla. Även trappsteget självförverkligande kunde förklara varför vissa intervjupersoner fann 

utveckling motiverande. Självförverkligande ser olika ut för olika individer och även sättet de vill 

utvecklas på för att fylla behovet. För Kalle, Pedro och Pia som upplevde att de utvecklats tills de 

kom till ett “tak” krävde självförverkligandet utveckling i form av formell utbildning för att komma 

till ICAs mer administrativa roller. För exempelvis Emilia och Clementina, som upplevde sina 

utvecklingsmöjligheter som dåliga, skulle individuell utveckling i form av jobbrotation eller social 

utveckling i form av feedback kanske ha fyllt deras behov av självförverkligande. 

  

Även Herzbergs tvåfaktorteori kan användas för att förklara varför utveckling är en stor faktor i 

intervjupersonernas motivation. Ansvar, befordran och erkännande är motivationshöjande faktorer 

enligt Herzberg, vilket kan förklara varför utveckling uppfattas som så motiverande. Utveckling, i 

alla dess former, kan tänkas innehålla dessa faktorer. Klarar den anställde av att hantera nya 

utmaningar och olika typer av människor i kundmötet skapas en känsla av bedrift. Detta kan även 
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bekräftas genom feedback eller formella utbildningar. Att erbjudas en formell utbildning kan även i 

sin tur höja känslan av ansvar, avancemang och bedrift. Alla dessa faktorer bidrar således till en ökad 

motivation. 

  

Dock motsäger det empiriska materialet både Maslows och Herzbergs teorier då, som tidigare nämnt, 

deltagarna inte verkar uppfylla behoven i kronologisk ordning och då vissa hygienfaktorer vid 

tillfällen även fungerade som motivationsfaktorer. Alla intervjupersoner förutom en ansåg att 

kompetensutveckling var en utav deras största motivationsfaktorer på arbetsplatsen. Detta blir då 

problematiskt utifrån appliceringen av Maslows behovstrappa eftersom alla de som efterfrågar 

utveckling inte har uppfyllt mer grundläggande behov längre ner i modellen. Herzbegrs hygienfaktor 

’att trivas socialt på jobbet i en gemenskap’ angav även flertalet av intervjupersonerna som en 

motiverande faktor i form av att kollegorna kunde bidra till ökad motivation, vilket är i strid mot 

Herzbegr teori om att hygienfaktorer aldrig kan påverka motivationen, utan enbart är en förutsättning 

för att motivation ska uppstå. 

  

Resultatet från studien kan ses både stämma överens med och stå i kontrast till tidigare studier om 

motivation inom detaljhandeln med fokus på klädesbranschen. Tidigare studier har visat ett splittrat 

resultat där vissa studier har belyst lönen som en utav de viktigaste motivationsfaktorerna (Mehta, 

Anderson, &  Dubinsky 2000;Huddleston & Good 1999; Giannikis & Mihail 2010)  medan andra 

studier har belyst arbetsvillkor (Mishra & Gupta 2009; Teck-Hong & Waheed 2011) eller någon typ 

av utveckling (Mishra & Gupta 2009; Giannikis & Mihail 2010; Mehta, Anderson & Dubinsky 

2000). Även om intervjupersonerna i denna studie nämner lönen som en motiverande faktor är det 

inte den som är avgörande för motivation, vilket är i enlighet med Herzbergs (1966) tvåfaktorsteori. 

Att ha bra arbetsvillkor är väldigt brett och kan därför ses vara något som flera av intervjupersonerna 

i denna studie nämner, dock tas goda arbetsvillkor aldrig upp som en övergripande motivationsfaktor 

av någon av intervjupersonerna. Detta kan tänkas eftersom goda arbetsvillkor kan klassas som 

hygienfaktorer och är därför avgörande för att kunna skapa motivation men är inte motiverande i sig 

själva, och står därför i kontrast till  Mishra och Gupta (2009) samt Teck-Hong och Waheeds (2011) 

studier. 

  

Även vikten av utbildning, som i denna uppsats är den faktorn som spelar störst roll för motivationen, 

skiljer sig mellan olika studier inom klädesbranschen. Varken Huddleston och Good (1999) eller 

Teck-Hong och Waheed (2011) räknar utveckling som en högt motiverande faktor medan andra 

studier såsom Mehta, Anderson och Dubinsky (2000) samt Mishra och Gupta  (2009) lyfte fram det 

https://www.emeraldinsight.com/author/Huddleston%2C+Patricia
https://www.emeraldinsight.com/author/Good%2C+Linda+K
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som något av det mest motivationshöjande hos personalen. Utifrån denna uppsats resultat går det att 

konstatera att motivationsfaktorerna inom klädbranschen är mer varierande än i 

livsmedelsbranschen. Detta kan dock även tänkas bero på att studierna om motiverad personal inom 

livsmedelsbranschen är väldigt begränsad.   

  

I kontrast till resultatet från Esbjerg, Buck & Grunerts (2010) danska studie om motivation inom 

livsmedelsbranschen fanns det ingen större skillnad mellan vilka faktorer som ansågs vara 

motiverande beroende på vilken typ av anställningsform intervjupersonerna hade. Ytterligare en 

skillnad mellan studierna var den övergripande upplevelsen av tillfredsställelse med arbetet och 

framtidsutsikter. I Esbjerg, Buck & Grunert (2010) studie kom forskarna fram till att alla tre typer av 

anställda var nöjda med sina arbeten och framtidsutsikter. Denna studie visade i kontrast till största 

del att de anställda var missnöjda med sina arbeten och framtidsutsikter och att det till största del 

berodde på bristen av möjlighet till kompetensutveckling. 

  

Resultatet i denna studie är inte generaliserbar till hela livsmedelsbranschen utan visar endast på ett 

litet urval, därför skulle vidare forskning inom ämnet behövas. Forskning av fler ICA-butiker samt 

andra verksamma företag inom livsmedelsbranschen krävs för att kunna producera ett mer trovärdigt 

resultat och på så sätt skapa en bättre uppfattning om motivation hos personal inom 

livsmedelsbranschen. Det begränsade antalet intervjupersoner begränsar även möjligheten till 

generalisering av studien. Trots att urvalsgruppen är representativ för hur livsmedelsbranschen ser 

ut, både åldersmässigt och anställningsform, har vi reflekterat över är huruvida resultatet skulle se 

annorlunda ut om branschen innehöll fler heltidsanställningar eller en äldre åldersgrupp. Skulle det 

ha påverkat de anställdas tillskrivna vikt vid utvecklingsmöjligheter? Då branschen ser ut som den 

gör så är det omöjligt att säga men ändå en intressant tanke som vi vill lyfta fram. Detta utgör en 

spännande utgångspunkt för framtida studier. Framöver skulle det även vara intressant att djupare 

undersöka vilka faktorer som motiverar anställda inom livsmedelsbranschen och varför.       
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Bilagor 

Bilaga 1 Missivbrev 

 MISSIVBREV 
 

Hej!  

 

Vi heter Vendela Öberg och Louise von Bodungen och går vårt sista år på Lunds Universitet där vi 

läser till en kandidatexamen i Service Management. Just nu håller vi på att skriva vårt 

examensarbete som handlar om motivation och utveckling i livsmedelsbutiker. Undersökningen 

kommer utgå ifrån ett av Nordens ledande livsmedelsföretag, nämligen ICA. Som underlag för 

arbetet kommer vi att genomföra ett flertal intervjuer med anställda på ICA för att skapa en 

förståelse för hur ni upplever er motivation och utveckling på arbetsplatsen. 

 

Det är här vi skulle behöva Din hjälp! Skulle du kunna tänka dig att ställa upp på en intervju? 

Intervjun tar ca 1 timme och är helt anonym. Materialet kommer endast att användas för detta 

arbete och deltagande kommer vara frivilligt genom hela intervjuprocessen. Vi vore evigt 

tacksamma för ditt deltagande då det möjliggör för oss att studera något som vi är genuint 

intresserade utav! Skulle du vara intresserad av att delta eller har några frågor om studien tveka inte 

att höra av dig! 

 

Med Vänliga Hälsningar, 

Vendela Öberg och Louise von Bodungen 
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Bilaga 2 Intervjuguide  

 

 

INTERVJUGUIDE 
 

Hur påverkar kompetensutvecklingsmöjligheter anställdas motivation inom 

livsmedelsbranschen 

 

Djupintervjuer 

 

Introduktion  

• Presentation av intervjuarna och studien  

• Be om tillåtelse att spela in och gå igenom de etiska grundprinciperna.  

• Förklara upplägget på intervjun – inledande fas: intervjupersonen får presentera sig själv, 

mellanliggande fas: fördjupande frågor kring motivation och utvecklingsmöjligheter, 

avslutande fas: reflekterande frågor.  

 

Inledande fas: Presentation av deltagaren  

• Namn  

• Ålder  

• Stad  

• Utbildning  

• Yrke  

• Anställningsform på ICA  

- extraanställd/heltidsanställd/har anställningsformen alltid sett ut så?   

• Hur länge har du arbetat på ICA?  

• Varför valde du livsmedelsbranschen?  

• Trivs du på din arbetsplats?   

 

Mellanliggande fas: Motivation  

• Har du någon gång reflekterat över vad som motiverar dig inom arbetet? Vad är det som du 

känner motiverar dig?  

• Hur märker du om du är motiverad? 

• Har du någon gång tänkt på det motsatta vad får dig icke motiverad (inom arbetet)?  

• Hur märker du om du är icke motiverad?  

• På vilket sätt påverkas dina arbetsprestationer när du är motiverad eller omotiverad? 

• Skulle du säga att du är motiverad på jobbet?  
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• Motiverar din chef dig? 

- Vad skulle du önska att chefen/organisationen gjorde för att motivera dig?  

• Motiverar dina medarbetare dig? 

Mellanliggande fas: Kompetensutveckling  

(Förklara begreppet kompetensutveckling)  

Individuellt lärande: lärandet i den egna rollen/i vardagen  

• Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?  

• Känner du dig utmanad på̊ jobbet?  

• Tycker du att du själv får fatta beslut?  

• Finns det utrymme för att göra misstag?  

Socialt lärande: lärande genom andra/inom företaget 

• Relation till kollegor 

- Hur kan en vanlig arbetsdag se ut för dig och dina kollegor? 

- Har ni mycket gemensamma arbetsuppgifter och interaktion med varandra eller arbetar 

du mycket själv? 

- Har du lärt dig något från dina kollegor? 

- Har du fått lära upp någon kollega/blivit upplärd av någon kollega?  

• Utvecklingssamtal 

- Har ni några utvecklingssamtal på jobbet?  

- Hur går de till?  

• Feedback  

- Hur ges feedback på  arbetsplatsen? Uppmuntran eller inspiration till varandra på 

mindre formella sätt till vardags?  

•  Har ni något mentorskapsprogram/coaching/skuggning på ICA?  

Formellt lärande: lärande genom utbildningar etc.  

• Fick du en grundutbildning (introduktion) när du först började? Kan du berätta lite om den?  

- Hur gick den till?  

- Vad innehöll introduktionen?  

- Vem fick du den av? Chef, kollega, externt?  

- Vad tyckte du om introduktionen? 

- Upplevde du den som givande? På vilket sätt/varför?  

• Har du fått någon fortbildning?  

- Hur gick utbildningen till?  

- Vad innehöll fortbildningen?  

- Vem fick du den av? Chef, kollega, externt?  
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- Vad tyckte du om fortbildningen?  

- Vilka effekter fick utbildningen för dig, upplevde du den som givande? På vilket 

sätt/varför?  

• Har du fått någon vidareutbildning?  

- Har du fått prova på några andra typer av arbetsuppgifter?  

- Har du avancerat inom organisationen? Har du samma arbetsroll idag som när du 

började?  

- Vem höll i utbildningen?  

- Vilka effekter fick utbildningen för dig? Var den givande/inte givande? På vilket 

sätt?  

-  

Avslutande fas: Reflekterande frågor  

• Tycker du att man kan utveckla sin kompetens på något annat sätt som vi inte har tagit upp?  

• Tycker du att du att du har möjlighet till utveckling på ICA? Varför/inte?  

• Är det viktigt för dig att ha utvecklingsmöjligehter?  

• Vad motiverar dig och varför?  

Ämnen som kan tas upp och diskuteras kring:  

- Företagspolicy 

- Företagsledning  

- Relation till chef och kollegor  

- Arbetsmiljö 

- Lön 

- Anställningstrygghet  

- Arbetsuppgifter  

- Ansvar  

- Prestationer  

- Uppmuntran/uppmärksamhet - Karriärmöjligheter  

- Personlig utveckling  

• Är det något du skulle vilja tillägga? Är det något du känner att vi missat eller har du några 

funderingar? 

 

Tacka intervjupersonenen för deltagande i intervjun!  
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