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Abstrakt     

 

Problemformulering  

Den befintliga forskningen om vad som motiverar anställda att leva upp till 

varumärkeslöftet är ostrukturerad. Forskare använder olika nämnare för att beskriva vad 

som motiverar anställda men det saknas forskning som sammanställer och ger en 

strukturerad bild av ämnet. Därför är det nödvändigt att systematisera nämnarna för att 

strukturera den befintliga forskningen. 

 

Syfte 

Syftet med studien är att systematisera de nämnare som driver anställdas motivation att 

leva upp till varumärkeslöftet. 

 

Forskningsfråga  

Hur kan nämnarna som driver anställdas motivation att leva upp till varumärkeslöftet 

systematiseras? 

 

Metod 

Studien består av en tvärsnittsstudie av anställdas motivation att leva upp till 

varumärkeslöftet. Det genomfördes en kvantitativ undersökningsmetod där 

kvantifierbar data samlades in med hjälp av enkäter. 

 

Slutsats 

För att strukturera befintlig forskning framkom det att nämnarna kunde systematiseras 

till de fyra faktorerna självständighet, delaktighet, ledarskap och bekräftelse. Det är 

dessa fyra faktorer som systematiserar de nämnare som leder till anställdas motivation 

att leva upp till varumärkeslöftet. 
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1 Introduktion 

 

1.1 Bakgrund 

 

Ett varumärke är en kombination av ett namn, ett tecken, en symbol eller en design 

vilken identifierar en produkt eller service, som erbjuds av ett företag. Varumärken 

hjälper därigenom företag att differentiera sig på marknaden, då de indikerar på vad som 

kan förväntas vid konsumtion av varumärkets produkter eller tjänster (Armstrong et al., 

2009). Då varumärken skapar en förväntning hos konsumenten sänder de ut ett löfte, ett 

varumärkeslöfte (Rosenbaum-Elliott et al., 2011). Varumärkeslöftet är ett löfte som 

enligt konsumentens förväntningar ska uppfyllas vid konsumtion av produkter eller 

tjänster som tillhör varumärket (Rosenbaum-Elliott et al., 2011; Anker, 2012). 

 

Varumärket och dess löfte är byggt från insidan av företaget, vilket betyder att de 

anställda är grunden för varumärket (Kimpakorn & Tocquer, 2010). Även enligt Balmer 

(1998) är de anställda de viktigaste människorna för ett varumärke. Magnusson et al. 

(2013) anser att alla anställda inom en organisation ska vara medvetna om 

varumärkeslöftet samt inse innebörden av sitt arbete. Moorthi (2002) menar att anställda 

inte enbart ska vara kunniga inom sitt arbetsområde utan att de även måste ha bra 

kännedom om företaget och dess varumärkeslöfte. Därför är det enligt, Yaniv et al. 

(2005), viktigt att de anställda är involverade i företagets varumärkeslöfte, då anställda 

på alla nivåer har en betydande inverkan på att varumärkeslöftet levs upp till.  

 

För att de anställda ska leva upp till varumärkeslöftet menar Burmann & Zeplin (2005) 

att det är viktigt att de känner sig motiverade. Motivation beskrivs av Paço & Nave 

(2013) som en komplex psykologisk process, vilken uppstår i ett samspel mellan en 

individ och dess omgivning. Motivation kan även beskrivas som faktorer hos en individ 

som riktar och formar ett beteende och som beskriver varför en individ handlar på ett 

visst sätt vid en viss tidpunkt (NE, 2014). Motivation påverkar anställdas vilja att 

anstränga sig för att nå företagets mål och i deras arbete i processen att bygga ett starkt 

varumärke genom att leva upp till varumärkeslöftet (Kimpakorn & Tocquer, 2010; 

Burmann & Zeplin, 2005; Morsing, 2006).  
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1.2 Problemdiskussion 

 

Kimpakorn & Tocquer (2010) och Maxwell & Knox (2009) menar att det inte räcker 

med anställdas kännedom om varumärkeslöftet utan att de dessutom måste känna sig 

motiverade att leva upp till det. Om anställda saknar motivation att leva upp till 

varumärkeslöftet uppstår flera negativa konsekvenser för varumärket (Christ et al., 

2012; Kimpakorn & Tocquer, 2010). Christ et al. (2012) hävdar att en bristande 

motivation för att leva upp till varumärkeslöftet leder till en mindre ansträngning och 

prestanda när de anställda ska utföra sina arbetsuppgifter. 

 

Det är viktigt att skapa kunskap om vad det är som bidrar till ökad motivation hos 

anställda för att de ska leva upp till varumärkeslöftet. Detta då bristande kunskap om 

ämnet kan leda till att anställda känner försämrad arbetstillfredsställelse, lägre 

kreativitet och större risk för emotionell utmattning (Grant & Berry, 2011; Otis & 

Pelletier, 2005; Richer et al., 2002; Thomson et al., 1999). Ryan & Deci (2000) nämner 

att bristande kunskap om vad som skapar motivation medför risker för att anställda ska 

utveckla sämre uthållighet vid hantering av svåra situationer och sämre förutsättningar 

för inlärning. Därför anser Jungert et al. (2013) att anställda som är motiverade att leva 

upp till varumärkeslöftet är en betydande fördel för ett varumärkes framgång.  

 

Forskare presenterar olika slags nämnare som de hävdar skapar anställdas motivation att 

leva upp till varumärkeslöftet. De tar upp olika nämnare gällande anställdas motivation 

men mellan dessa nämnare påvisas ingen struktur. Collisson (2013) menar att kontakt 

med andra människor leder till motivation av anställda, medan Burmann & Zeplin 

(2005) hävdar att det är tillgång till kännedom om varumärket som motiverar anställda 

att leva upp till varumärkeslöftet. Chris et al. (2012) menar att anställda blir motiverade 

av att känna en frihet att agera oberoende av andra på arbetsplatsen medan Locke & 

Latham (2002) hävdar att anställda blir motiverade att leva upp till varumärkeslöftet 

genom att få ersättning för sina ansträngningar. Collisson (2013), Burmann & Zeplin 

(2005), Chris et al. (2012) och Locke & Lathams (2002) forskning är ett urval, som 

påvisar hur ostrukturerad diskussionen kring anställdas motivation är. Det finns 

ytterligare forskning som berör nämnare, vilka leder till anställdas motivation att leva 

upp till varumärkeslöftet (Coget, 2011; Hynes, 2012; de Chernatony et al., 2003; Gilly 

& Wolfinbarger, 1998; Kimpakorn & Tocquer, 2010; Soon-Ki et al., 2013; Meyer & 
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Herscovitch, 2001; Punjaisri et al., 2009; van Rijn et al., 2013; Grant & Berry, 2011; 

Grönroos, 2007; Jungert et al., 2013; Otis & Pelletier, 2005; Powell et al., 2007; Richer 

et al., 2002; Ryan & Deci, 2000; Williams, 1997).  

 

Enligt Helm (2011) finns det bristande kunskap gällande ämnet om vad det är som 

motiverar anställda att leva upp till varumärkeslöftet. Jungert et al. (2013) menar att 

forskning om vad som motiverar anställda att leva upp till varumärkeslöftet är 

essentiellt för varumärkens framgång. Eftersom att forskningen är så pass vid och 

ostrukturerad behöver det göras en systematesering av nämnarna för att företag ska 

kunna motivera sina anställda att leva upp till varumärkets löfte. För att organisera 

befintlig forskning bör nämnarna således systematiseras. 

 

1.3 Syfte  

 

Syftet med studien är att systematisera de nämnare som driver anställdas motivation att 

leva upp till varumärkeslöftet. 

 

1.4 Forskningsfråga 

 

Hur kan nämnarna som driver anställdas motivation att leva upp till varumärkeslöftet 

systematiseras? 
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2 Teoretiskt ramverk 
 

För att det ska vara möjligt att beskriva hur människor känner sig motiverade i sitt 

arbete krävs det en förståelse för de faktorer som påverkar människans grundläggande 

psykologiska behov (Söderfjäll, 2012). Dessa behov är enligt Söderfjäll (2012) 

samhörighet, kunskap och autonomi. Många forskare menar även att incitament är 

något som bidrar till människans känsla av motivation (Ito et al., 1998; Levin et al., 

2012; Locke & Latham, 2002; Meyer & Herscovitch, 2001). Även Goldsmith & Dahr 

(2013) stärker att forskning som rör hur anställda motiveras med hjälp av incitament är 

både akademiskt intressant och praktiskt relevant. Därför har dessa fyra 

grundläggande begrepp använts för att samla in och arrangera det teoretiska 

ramverket. 

 

Samhörighet  

 

Samhörighet definieras av Collisson (2013) som en känsla anställda upplever genom 

sociala relationer och genom tecken på social acceptans. Collisson (2013) hävdar att 

strävan efter samhörighet är av stor vikt för hur anställda tänker och beter sig. För att 

anställda ska bli motiverade att leva upp till varumärkeslöftet är det väsentligt att de 

känner samhörighet med varumärket och dess löfte (Burmann & Zeplin, 2005; Harris & 

de Chernatony, 2001). 

 

Att uppleva samhörighet är enligt Karnes (2009) och Meyer & Herscovitch (2001) 

viktigt när anställda ska känna sig motiverade på sitt arbete. Meyer & Herscovitch 

(2001) menar även att samhörighet på arbetsplatsen är en källa till motivation och leder 

till bättre prestationer hos de anställda. Collisson (2013) menar att anställdas strävan 

efter samhörighet mellan kollegor och ledare är en viktig beståndsdel av anställdas sätt 

att tänka och bete sig. Genom att ledare uppmuntrar till hälsosamma relationer, som 

leder till samhörighet på arbetsplatsen bidrar det till att anställda blir mer motiverade att 

utföra ett bra jobb på sin arbetsplats (Hynes, 2012).  

 

Beroende på vilket engagemang ledare visar inför sina anställda bidrar det till hur de 

anställda kopierar detta beteende och tillämpar i sitt eget arbete för att känna 

samhörighet med ledaren (Coget, 2011). Ledare har därför en stor inverkan på huruvida 
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anställda tar varumärkeslöftet seriöst och om de således blir motiverade att arbeta på ett 

sätt som lever upp varumärkets löfte (Burmann & Zeplin, 2005). 

 

Genom coachning från ledningen känner de anställda en samhörighet med företaget och 

ledningen och blir då motiverade att leva upp till varumärkeslöftet. De anställda 

uppskattar även den personliga kontakten och engagemanget de får från ledningen 

(Burmann & Zeplin, 2005). Coget (2011) menar att det är beroende på vilket 

engagemang ledningen visar inför de anställda som bidrar till hur de anställda kopierar 

och använder det i sitt eget arbete. En engagerad ledning kan därför motivera sina 

anställda genom att visa på entusiasm som tas efter av de anställda (Coget, 2011). Är 

ledarna engagerade blir de anställda mer motiverade att visa ett eget engagemang och 

göra ledningen stolt (McDermott & Neault, 2011). 

 

Kunskap  

 

Kunskap definieras enligt Soon-Ki et al. (2013) som den information som sker i utbyte 

mellan individer och grupper. Det är en blandning av anställdas erfarenheter och 

värderingar, som skapar ett ramverk för att kunna utvärdera och förstå ny information. 

Kunskap bland anställda anses även vara en immateriell tillgång, vilken skapar 

konkurrensfördelar gentemot konkurrerande varumärken (Soon-Ki et al., 2013). 

 

För att de anställda ska känna sig motiverade att leva upp till varumärkeslöftet krävs det 

att de får tillgång till nödvändig kunskap och essentiella resurser (Burmann & Zeplin, 

2005; Harris & de Chernatony, 2001). Enligt Kimpakorn & Tocquer (2010) och de 

Chernatony et al. (2003) är det viktigt att det inom företaget finns en tydlig 

kommunikation och kunskapsöverföring, som talar om varumärkets löfte för de 

anställda och som betonar betydelsen av att de lever upp till det löfte som företaget 

tänkt. Om de anställda inte har rätt kunskap och inte är motiverade att leva upp till 

varumärkets löfte kan det skada varumärket (Kimpakorn & Tocquer, 2010; de 

Chernatony et al., 2003). 

 

Enligt Meyer & Herscovitch (2001) är det viktigt att de anställda är medvetna om 

företagets mål och visioner, och att de får hjälp att förstå varför de ska bete sig på ett 

sätt som är relevant för att uppnå varumärkets löften. Denna förståelse menar Meyer & 
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Herscovitch (2001) leder till att anställda känner motivation till att leva upp till 

varumärkeslöftet. För att de anställda ska bli motiverade att arbeta för varumärket och 

känna att de är en del av varumärket menar Gilly & Wolfinbarger (1998) att det krävs 

det att de ständigt blir informerade och får kunskap gällande varumärket. Genom att 

informera de anställda om varumärkets visioner och mål kan det sättas upp en 

gemensam plan över de arbetsuppgifter, som ska utföras för att nå målet (Locke & 

Latham, 2002; Berry, 2000). Hynes (2012) menar att utbildning och kommunikation i 

samband med stöd och uppmuntran av medarbetarna har visat sig leda till motivation. 

Van Rijn et al. (2013) menar att positiv och konstruktiv feedback samt uppmuntrande 

ord från ledare leder till kunskap som gör att anställda blir mer motiverade.  

 

Det är enligt Punjaisri et al. (2009) varumärkets ledning, som måste se till att de 

anställda kontinuerligt får utbildning och information så att de får mer kunskap om 

varumärket och sina arbetsuppgifter. Det är viktigt att ledningen får de anställda att 

känna sig säkra på vad varumärkeslöftet är och hur de ska leva upp till det (de 

Chernatony et al., 2003). Varumärkets löfte kan ledningen kommunicera genom en 

tvåvägskommunikation, exempelvis på notisskärmar och informationsmöten, vilka leder 

till att de anställda får bättre kunskap om hur de ska leva upp till varumärkets löfte. 

Tvåvägskommunikation kräver både ansträngningar och investeringar från ledningen 

(Punjaisri et al., 2009).  

 

Autonomi 

 

Autonomi beskrivs av Williams (1997) som den självständighet som ligger i relation 

mellan en ledare och en anställd och den mängd av samarbete som existerar mellan 

parterna. Chris et al. (2012) visar att det i tidigare forskning framgår att en begränsning 

av anställdas autonomi har en stark negativ inverkan på deras motivation. För att 

motivation ska uppstå menar Chris et al. (2012) att de anställda ska tillåtas utföra sina 

arbetsuppgifter självständigt. Grönroos (2007) menar att om anställda känner frihet i att 

tänka, analysera, ta egna beslut och agera känner de sig mer motiverade till att prestera 

bra och på så sätt leva upp till varumärkets löfte. Vidare påstår Jungert et al. (2013) och 

Van Rijn et al. (2013) att autonomi främjar motivationen och värdet av att utföra en 

uppgift. Autonomiskt stöd från chefer kan relateras till förbättring av anställdas 

motivation och viljan att utföra sitt jobb (Jungert et al., 2013). 
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Autonomi leder även till motivation genom att anställda känner större tillfredsställelse 

av arbetet, mer kreativitet och en minskad risk för emotionell utmattning (Grant & 

Berry, 2011; Otis & Pelletier, 2005; Richer et al., 2002). Ryan & Deci (2000) och 

Jungert et al. (2013) menar även att de anställda blir mer uthålliga vid hantering av 

svåra situationer, får en förbättrad inlärning och en överlägsen prestanda, vilket är 

betydelsefullt när det gäller att leva upp till ett varumärkes löfte. 

 

En ledare kan därför enligt Powell et al. (2007) använda sig av autonomi för att 

motivera anställda att leva upp till varumärkets löfte. Genom att de anställda får vara 

kreativa när de ska uppnå varumärkets mål och visioner ökar deras motivation och de 

tenderar vara mer positiva till varumärkeslöftet. Powell et al. (2007) åsyftar vidare att 

det är ledningens roll i ett varumärke att ständigt stödja och kommunicera varumärkets 

visioner och mål för att uppmuntra kreativitet och stödja nya idéer inom varumärkets 

ramar. Williams (1997) menar att om anställda tillåts arbeta självständigt med stöd från 

ledningen maximeras deras motivation till att utföra sitt jobb och därmed leva upp till 

varumärkets löfte. 

 

Incitament 

 

Incitament beskrivs av Levin et al. (1983) som ett medel där en belöning erhålls eller ett 

straff undviks då en anställd når eller uppfyller ett uppsatt mål. Belöningar kan vara 

påtagliga, såsom en bonus eller en utmärkelse, eller immateriella, såsom en färdighet 

som uppfattas vara användbar eller som behövs i framtiden (Levin et al., 1983). 

 

Enligt Christ et al. (2012) leder tydliga incitament från ledningen till en stark motivation 

hos de anställda. Att ha mål att följa och att få feedback på sitt arbete för att uppnå mål 

fungerar motiverande hos de anställda och det har dessutom visat sig att negativ 

feedback leder till högre motivation än positiv feedback (Locke & Latham, 2002). Även 

Goldsmith & Dahr (2013) påvisar att anställda blir mer motiverade när ett incitament är 

av negativ struktur än av positiv struktur. Anställda blir alltså mer motiverade av att 

undvika en förlust än att prestera för en vinst (Goldsmith & Dahr, 2013; Meyer & 

Herscovitch, 2001). Det beror på att hjärnaktiviteten aktiveras mer vid eventuell fara att 

förlora något (Ito et al., 1998). Men ju äldre den anställde är desto mindre blir denna 
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effekt på hjärnaktiviteten (Wood & Kisley, 2006; Goldsmith & Dahr, 2013; Marai, 

2009). Trots det faktum att anställda blir mer motiverade av incitament av negativ 

struktur än positiv struktur är det många människor, som ofta håller felaktiga intuitiva 

förutsägelser om vad de skulle känna i eventuella framtida scenarier (Goldsmith & 

Dahr, 2013).  

 

Nedan visas en tabell (tabell 1) som sammanställer hur nämnarna som leder till 

anställdas motivation att leva upp till varumärkeslöftet sorteras under de teoretiska 

begreppen samhörighet, kunskap, autonomi och incitament.  

 

Tabell 1 (egenkomponerad) 

Nämnare  Källor Teoretiska begrepp  

Sociala relationer 

Social acceptans 

Hälsosamma relationer 

Kopiera beteende  

Coachning från ledningen 

Coget, 2011  

Collisson, 2013 

Hynes , 2012 

Burmann & Zeplin, 2005 

Samhörighet 

Utbyte av information 

Information 

Medvetenhet om företagets 

vision 

Utbildning 

Feedback 

de Chernatony et al, 2003 

Gilly & Wolfinbarger, 1998 

Hynes, 2012 

Kimpakorn & Tocquer, 2010  

Soon-Ki et al., 2013 

Meyer & Herscovitch, 2001 

Punjaisri et al., 2009 

Vanrijn et al., 2013 

Kunskap 

Kreativitet 

Nya idéer 

Fatta egna beslut  

Uthållighet 

Grant & Berry, 2011 

Grönroos, 2009 

Jungert et al., 2013 

Otis & Pelletier, 2005 

Powell et al., 2007 

Richer et al., 2002 

Ryan & Deci, 2000 

Williams, 1997 

Autonomi 

Belöningar 

Straff 

Positiv feedback 

Negativ feedback 

 

Goldsmith & Dahr, 2013 

Ito et al., 1998 

Levin et al., 2012 

Locke & Latham, 2002 

Meyer & Herscovitch, 2001 

Incitament 
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3 Metod  
 

I metodkapitlet presenteras hur författarna gick till väga vid uppsamlandet av befintlig 

forskning, rörande anställdas motivation att leva upp till varumärkeslöftet, till det 

teoretiska ramverket. Det beskrivs även hur studiens resultat samlades in och hur det 

analyserades för att mynna ut i en slutsats.  

 

3.1 Teoretiskt perspektiv 

 

Vid studier som utgår ifrån redan befintlig teori används ett deduktivt angreppssätt. Ett 

deduktivt angreppssätt associeras vanligen med en kvantitativ undersökningsmetod. Vid 

en deduktiv undersöknig utgår forskaren ifrån redan existerande forskning för att sedan 

utveckla observationer eller upptäckter baserat på det (Bryman & Bell, 2011). 

 

Då studien ämnar att systematisera de nämnare som leder till anställdas motivation att 

leva upp till ett varumärkes löfte användes ett deduktivt angreppssätt. Författarna valde 

att påbörja studien med att studera befintlig forskning för att skapa förståelse om ämnet 

och då blev ett deduktivt angreppsätt naturligt. De började alltså att studera befintlig 

teori för att sedan baserat på den, genom en operationalisering, utveckla enkätfrågor, 

vilkas resultat sedan ledde fram till en slutsats.  

 

3.2 Beskrivning av syftet  

 

Ett beskrivande syfte anses vara lämpligt när det finns underliggande faktorer som kan 

beskriva något som händer (Bryman & Bell, 2011). I detta fall berör studien faktorer, 

som leder till anställdas motivation att leva upp till varumärkeslöftet. Författarna hade 

för avsikt att avbilda en viss del av verkligheten genom att systematisera nämnare som 

leder till att anställda blir motiverade att leva upp till varumärkeslöftet. 

 

3.3 Undersökningsmetod 

 

När ett antal linjära steg från teori till slutsats beskrivs används en kvantitativ 

undersökningsmetod. Vid en kvantitativ undersökning börjar forskaren med att studera 

befintlig teori, som sedan testas och leder till en slutsats. Ett stort antal respondenter 

undersöks vid en kvantitativ forskning för att det ska kunna skapas en generell bild av 
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populationen. Målet med en kvantitativ forskning är att få fram ett mått i form av siffror 

och tabeller på aktuella begrepp. En kvantitativ forskning är därför inriktad på specifika 

faktorer där det viktigaste är att kunna mäta och ge en generell bild av populationen. 

Den typ av undersökningsdesign, som är lämplig att använda vid enkätundersökningar 

är tvärsnittsstudie, vilket innebär att kvantifierbar data samlas in från mer än ett fall vid 

en specifik tidpunkt (Bryman & Bell, 2011). 

 

Då författarna valde att genomföra en tvärsnittsstudie ansågs en kvantitativ studie vara 

lämplig. Detta då de ville erhålla en slutsats som skulle kunna generaliseras till en stor 

population. De ville även att enkätens svar skulle kunna presenteras i siffror för att 

studiens slutsats skulle kunna redovisas med bevis. 

 

3.4 Enkäter 

 

Enkäter är en kvantitativ undersökningsmetod, som används för att samla in information 

(Bryman & Bell, 2011; Bylund & Lille, 1991). De består av kvantifierbara variabler 

emellan vilka det kan sökas samband. Enkäter är snabba och billiga att administrera och 

de har möjlighet att täcka ett stort geografiskt område (Bryman & Bell, 2011). 

 

Insamlandet av data till denna studie gjordes med hjälp av den kvantitativa 

undersökningsmetoden enkäter, då det ansågs vara mest lämpligt för denna typ av 

undersökning. Detta då en generaliserbar bild, som skulle kunna appliceras på hela den 

valda populationen, ville utvinnas.  

 

3.4.1 Frågetyp  

 

De frågor som används vid enkäter kan vara både slutna och öppna men då det kan vara 

problematiskt att bearbeta och tolka svar på öppna frågor kan användandet av slutna 

frågor vara att föredra. I slutna frågor är färdiga svarsalternativ utformade, vilka 

respondenterna väljer mellan. Det gör att svaren går snabbt att sammanställa och att 

jämförbarheten i svaren ökar (Bryman & Bell, 2011; Bylund & Lille, 1991; Pallant, 

2010).  
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För att enkelt kunna sammanställa resultatet av svaren på enkäten och för att undvika 

tolkningsfel som kan uppkomma vid sammanställning av svar på öppna frågor, valde 

författarna att använda sig av slutna frågor (se bilaga 1).  

 

3.4.2 Responsformat 

 

När det ska genomföras en analys över korrelationer krävs kontinuerliga svarsalternativ, 

med låga till höga värden och ett brett spektrum. En fråga om huruvida respondenterna 

håller med eller inte bör ej kunna besvaras med enbart de två svarsalternativen ja eller 

nej. Istället föredras likert-skalan där respondenterna kan rangordna hur starkt de de 

håller med eller inte håller med, exempelvis på en skala mellan 1 och 5 där 1 betyder 

“håller inte med alls” och där 5 betyder “håller med helt”. Denna skala av 

responsalternativ ökar den tillgängliga statistiken som kan analyseras (Pallant, 2010). 

Likert-skalan består av ordinalvariabler som gör det möjligt att mäta svaren i siffror 

(Pallant, 2010). Ordinaldata beskrivs av Lantz (2009) som data som kan kategoriseras, 

kategorierna har även en innebörd eller rangordning. Lantz (2009) tillägger att 

möjligheten att kunna rangordna skiljer ordinaldata från nominaldata. Därför valde 

författarna ordinaldata, då det med hjälp av den skulle kunna utläsas huruvida 

påståendena stämde eller inte och om det som undersöktes kunde anses relevant eller 

inte. 

 

Det är viktigt att designa frågorna och svarsalternativen så att studiens respondenter 

förstår hur de ska svara. För att underlätta för respondenterna bör det därför undvikas 

långa och komplexa frågor, två frågor i samma fråga, användning av kulturella termer, 

ord med dubbel betydelse, ledande frågor och emotionellt laddade frågor (Pallant, 

2010). 

 

Till denna studie valdes kontinuerliga svarsalternativ och ett brett spektrum med låga 

till höga värden för att undvika ja- och nejfrågor. Respondenterna skulle rangordna hur 

mycket de höll med om ett påstående på en likert-skala bestående av fem svarsalternativ 

där 1 betydde “stämmer inte alls” och 5 betydde “stämmer helt”. Författarna hade även i 

åtanke att undvika frågor som kunde besvaras inkorrekt på grund av missuppfattningar 

eller feltolkningar. Vid undersökning av respondenternas kön och ålder valdes 

nominalvariabler där ett av de uppställda alternativen kunde väljas. För den delen som 

representerar studiens nämnare valdes ordinalvariabler. Enkäten avslutades sedan med 
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två demografiska frågor om respondenternas ålder och kön. Frågan om ålder bestod av 

kryssrutor där respondenten kunde välja ett intervall på ålder: 25 eller yngre, 26-40 år, 

41-55, 56 eller äldre. Frågan om kön bestod av två kryssrutor där respondenten kunde 

markera om de var kvinna eller man (se bilaga 1).  

 

3.4.3 Hantering av bortfall 

 

När det gäller enkäter är risken för bortfall stor. Bortfall kan bero på sådant som att 

respondenterna är ovilliga att svara eller att de inte har möjlighet att svara. För att 

minska bortfallet av svar på en enkät kan det vara fördelaktigt att skriva ett 

introduktionsbrev som förklarar enkätens syfte och som betonar vikten av 

respondenternas medverkan i studien. En tilltalande layout och en kort enkät med slutna 

frågor som går snabbt att svara på minskar även det bortfallet. Dessutom kan 

erbjudandet av en gåva locka fler respondenter att svara på enkäten. Betoning av 

respondenternas anonymitet är ytterligare ett sätt att få fler att svara på enkäten, då de 

känner en trygghet att deras identitet inte avslöjas (Bryman & Bell, 2011). 

 

För att minska risken för bortfall i denna studie valde författarna att skriva ett 

introduktionsbrev som beskrev vad studien ämnade att undersöka och hur 

betydelsefullrespondenternas medverkan skulle vara. Författarna valde dessutom att 

lotta ut två biobiljetter till en av de som svarade, vilket var något som minskade 

bortfallet eftersom att fler blev intresserade av att svara.  

 

3.4.4 Urval 

 

Det är viktigt att det urval av respondenter som görs vid kvantitativa undersökningar 

blir representativt för hela den undersökta populationen och att det resultat som erhålls 

går att generalisera även till andra kontext än vid den aktuella undersökningen. 

Populationen består av samtliga enheter som urvalet görs ifrån och dessa enheter är 

uppställda i en urvalsram. Det görs sedan ur urvalsramen antingen ett sannolikhetsurval, 

där urvalet görs helt slumpmässigt och där alla i populationen har lika stor sannolikhet 

att komma med i urvalet, eller ett icke-sannolikhetsurval, där urvalet inte är 

slumpmässigt och där somliga enheter har större sannolikhet att ingå i urvalet. En typ av 

icke-sannolikhetsurval är snöbollsurval. Det innebär att undersökarna tar kontakt med 

ett mindre antal människor som är relevanta för undersökningen, vilka i sin tur används 
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för att få kontakt med ytterligare relevanta respondenter. Hur stort ett urval bör vara 

finns det inget definitivt svar på utan det är något som begränsas av tid och kostnader 

(Bryman & Bell, 2011). 

 

Då författarna gjorde sitt urval hade de i åtanke att de ville utvinna ett resultat som 

skulle kunna generaliseras till hela den valda populationen. Eftersom att det fanns vissa 

begränsningar, såsom tidsbegränsningar och kostnadsbegränsningar valde författarna att 

genomföra ett icke-sannolikhetsurval. Tids- och kostnadsbegränsningarna påverkade 

även urvalets storlek och författarna valde till följd av det att ha en urvalsstorlek på 

cirka 100 respondenter. Det icke-sannolikhetsurval som valdes var snöbollsurval och 

det innebar att författarna tog kontakt med ett mindre antal relevanta respondenter, som 

sedan i sin tur kontaktade andra personer som var relevanta för undersökningen. 

Kontakt togs via Facebook där de som först valdes ut i sin tur tog kontakt med nya 

personer av olika åldrar och kön. Detta för att få en större och mer representativ 

spridning av respondenter. 

 

3.4.5 Test av enkät 

 

Innan en enkät skickas ut till urvalet ska den kontrolleras av ett litet antal personer, som 

anses vara experter på området. Experterna tittar på frågorna och avgör huruvida de tror 

att de kommer mäta rätt sak och de ger även övrig feedback på frågorna (Bryman & 

Bell, 2011). Därefter är det viktigt att göra en pilotundersökning där en del av det tänkta 

urvalet testar frågorna (Pallant, 2010; Bryman & Bell, 2011). Det går då att se huruvida 

frågorna är bra operationaliserade och om mätinstrumentet på det stora hela fungerar. 

Även ordningen på frågorna och frågor som är svåra att förstå kan i detta skede 

upptäckas och därefter revideras (Bryman & Bell, 2011). 

 

När författarna hade utformat en enkät bad de en lektor och två universitetsadjunkter 

inom ämnet att läsa den och ge feedback. När enkäten sedan hade redigerats gjordes en 

pilotstundersökning och enkäten skickades då ut till tio personer inom urvalsramen. 

Några frågor som var svåra att förstå ändrades då och enkäten kunde därefter 

färdigställas och skickas ut.  
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3.4.6 Utskick av enkät 

 

Enkäten skapades via Google Doc och skickades ut på det sociala mediet Facebook 

2014-05-02 där den delades av utvalda personer för att få ett så representativt urval som 

möjligt. Enkäten bestod av en inledande kontrollfråga då enbart de som var anställda 

ansågs vara relevanta för studien. De respondenter som kryssade i att de inte var 

anställda sorterades bort direkt. De som svarade att de var anställda kunde fortsätta att 

svara på de 19 frågor som representerade forskningens nämnare.  

 

2014-05-11 låstes enkäten så att inga fler respondenter kunde svara, då författarna ansåg 

att de fått tillräckligt med svar och på grund av tidsbrist. Det var sammanlagt 108 

respondenter som besvarade enkäten men då enbart anställda var representativa för 

enkäten sorterades sex svar bort, eftersom att de respondenterna svarat att de inte var 

anställda. Sammanlagt blev det därför 102 svar som kunde sammanställas (se bilaga 1). 

 

3.5 Operationalisering  

 

Operationalisering är den process som utförs när abstrakta teorier bryts ner till 

användbara empiriska frågor. Det görs för att samla in relevant information och för att 

kunna dra konkreta slutsatser utifrån de teoretiska begreppen (Bryman & Bell, 2007). 

För att operationalisera så krävs det teoretiska insikter och att det tänks på potentiella 

variabler, som till exempel olika utfall. När det gjorts utformas relevanta frågor för 

studien och sedan samlas data in (Holme & Krohn, 1997).  

 

Studiens operationalisering, se tabell 2 nedan, skapades genom att det teoretiska 

ramverket, som består av samhörighet, kunskap, autonomi och incitament, bröts ner till 

nämnare som leder till anställdas motivation att leva upp till varumärkeslöftet. Utifrån 

nämnarna utvecklades påståenden, vilka respondenterna kunde relatera till. 
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Tabell 2 (egenkomponerad) 

Teoretiska 

begrepp 

Nämnare Förklaring och källa Påstående  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samhörighet 

Sociala 

relationer 

 

Sociala relationer leder till motivation 

(Collisson, 2013) 

Jag blir motiverad på min arbetsplats 

när jag skapar sociala relationer med 

mina kollegor. 

Social 

acceptans 

 

Samhörighet definieras som sociala 

acceptans (Collisson, 2013) 

Jag blir motiverad på min arbetsplats 

när jag känner att jag blir socialt 

accepterad av mina kollegor.  

Hälsosamma 

relationer 

 

Genom att ledaren uppmuntrar till 

hälsosamma relationer bidrar det till 

samhörighet på arbetsplatsen (Hynes, 

2012) 

Jag blir motiverad när chefen 

uppmuntrar till goda relationer på min 

arbetsplats.  

Kopiera 

beteende  

 

Anställda kopierar beteenden som de vill 

känna samhörighet med (Coget, 2011) 

Jag blir motiverad genom att ta efter 

mina kollegors bra beteende. 

Coachning 

från 

ledningen  

Anställda känner samhörighet genom 

coachning från ledningen (Burmann & 

Zeplin, 2005) 

Jag blir motiverad när chefen coachar 

mig i mitt arbete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskap 

Utbyte av 

information 

 

Kunskap definieras som den information 

som sker i utbyte mellan individer och 

grupper (Soon-Ki et al., 2013; Gilly & 

Wolfinbarger, 1998; Kimpakorn & 

Tocquer, 2010; de Chernatony et al, 

2003; Punjaisri et al., 2009) 

Jag blir motiverad av att ha kunskap 

som jag kan utbyta med mina 

kollegor. 

Medvetenhet 

om 

företagets 

vision 

 

Medvetenhet om företagets vision leder 

till motivation (Meyer & Herscovitch, 

2001) 

Jag blir motiverad av företagets 

vision.  

Information Genom information erhåller de anställda 

kunskap om varumärket (Gilly & 

Wolfinbarger, 1998; Punjaisri et al., 

2009) 

Jag blir motiverad när jag får 

information om företaget. 

 

Utbildning 

 

 

Anställda får kunskap genom utbildning 

(Punjaisri et al., 2009; Hynes, 2012) 

Jag blir motiverad om jag får 

utbildning på min arbetsplats.  

Feedback 

 

 

Feedback leder till kunskap hos de 

anställda (Van Rijn et al., 2013) 

Jag blir motiverad när jag får 

feedback på mitt arbete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autonomi 

Frihet att 

fatta egna 

beslut 

 

Autonomi uppnås hos den anställde 

genom friheten att fatta egna beslut 

(Grönroos,  2009) 

Jag blir motiverad när jag får tillåtelse 

att fatta egna beslut på min 

arbetsplats.  

Kreativitet 

 

Autonomi uppnås genom att den 

anställda får vara kreativ i sitt arbete 

(Grant & Berry, 2011; Otis & Pelletier, 

2005; Richer et al., 2002; Powell et al., 

2007) 

Jag blir motiverad om jag får tillåtelse 

att vara kreativ inom mina 

arbetsuppgifter.  

Uthållighet Känner den anställde autonomin blir den 

mer uthållig vid hantering av svåra 

situationer (Ryan & Deci, 2000; Jungert 

et al., 2013) 

Jag blir motiverad när jag känner att 

jag kan hantera svåra situationer som 

uppstår på min arbetsplats.  

Nya idéer 

 

Om anställda får stöd när de bidrar med 

nya idéer förstärker det känslan av 

autonomi (Powell et al., 2007; Williams, 

Jag blir motiverad när mina idéer 

uppmuntras av mina kollegor.  
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1997) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incitament 

Belöning 

 

Incitament är en belöning som erhålls när 

ett uppsatt mål uppnås (Levin et al., 

1983; Goldsmith & Dahr, 2013; Meyer 

& Herscovitch, 2001; Ito et al., 1998) 

Jag blir motiverad om jag blir 

belönad när jag når uppsatta mål på 

min arbetsplats. 

Straff 

 

Incitament är när ett straff undviks 

genom att nå uppsatta mål (Levin et al., 

1983; Goldsmith & Dahr, 2013; Meyer 

& Herscovitch, 2001; Ito et al., 1998) 

Jag blir motiverad att nå uppsatta mål 

på min arbetsplats om jag på så sätt 

kan undvika en bestraffning.  

Positiv 

feedback 

 

Positiv feedback fungerar som 

incitament för att nå uppsatta mål (Locke 

& Latham, 2002) 

Jag blir motiverad att uppnå uppsatta 

mål på min arbetsplats om jag får 

positiv feedback på mitt arbete.  

Negativ 

feedback 

 

Negativ feedback fungerar som 

incitament för att nå uppsatta mål (Locke 

& Latham, 2002) 

Jag blir motiverad om jag kan 

undvika negativ feedback genom att 

nå uppsatta mål på min arbetsplats.  

 

 

3.6 Källkritik 

 

Enligt Thurén (2005) finns det fyra kriterier vid den kritiska bedömningen av att 

utvärdera litteraturen för att granska dess trovärdighet. Thurén (2005) menar att äkthet 

är när källan är det den påstår sig vara. Den får därför inte på något vis innehålla 

författarens egna åsikter eller på annat sätt vinkla artikeln. Tidssamband hanterar om 

källan skrevs för länge sedan och att den då bör granskas mer kritiskt. En aktuell källa 

som inte är föråldrad är mer trovärdig än en otidsenlig källa. 

 

En oberoende källa ska stå för sig själv och inte vara en kopia eller referat av en annan 

källa. Genom att kolla på källans innehåll kan det göras en bedömning om artikelns 

tillförlitlighet. Det genom att alltid gå tillbaka till ursprungskällan, då text och åsikter 

kan förändras längs vägen. Tendensfrihet innebär att källan kan ge en falsk bild av 

verkligheten om den grundas på författarens personliga åsikter och värderingar. Genom 

att se vem författaren är går det att bedöma dennes trovärdighet utefter hur välkänd den 

är och vad den tidigare publicerat (Thurén, 2005). 

 

Författarna kontrollerade studiens källkritik genom att se till dess äkthet, 

tidssamanband, oberoende och tendensfrihet. Det kontrollerades genom att det vid 

utvärdering av vetenskapliga artiklar gjordes bedömningar att forskarens egna åsikter 

inte fanns med. Det gjordes även en kontroll av när artiklarna skrevs för att det skulle 

användas så aktuell forskning som möjligt. 
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Då motivation av anställda är ett relativt nyutforskat område var de äldsta artiklarna från 

slutet av 1990-talet medan en del av artiklarna var från 2000-talet, vilket författarna 

ansåg vara relativt nytt. Dock är Levin (1983) en äldre artikel som berör ämnet 

incitament. Denna anses ändå trovärdig då flera artiklar refererar tillbaka till Levin 

(1983). 

 

Författarna har även frekvent sett tillbaka till ursprungskällan för att kunna utvärdera 

artiklarnas tillförlitlighet. Då författarna inte kände till forskarna som skrev artiklarna 

kunde de inte kontrollera detta. Istället såg författarna till artiklarnas innehåll och drog 

slutsatser om dess relevans utefter det. För att kontrollera artiklarna ytterligare kollades 

de även i Ulrichsweb. De artiklar som registrerades som “referred” eller “reviwed” 

ansågs ha en hög tillförlitlighet.  

 

Vid insamlandet av information till studiens teoretiska ramverk sökte författarna efter 

studier som behandlade anställdas motivation att leva upp till varumärkeslöftet. Genom 

att granska en stor mängd forskning om vad som motiverar anställda att leva upp till ett 

varumärkes löfte kunde ett stort antal nämnare skönjas. Författarna kunde utläsa att 

forskare använder olika begrepp, som beskriver motivation av anställda. När inläsning 

på området hade gjorts kunde fyra grundläggande behov för motivation urskiljas, vilka 

var samhörighet, kunskap, autonomi och incitament. De tre kategorierna samhörighet, 

kunskap och autonomi kunde bekräftas vara viktiga av Söderfjäll (2012) och författarna 

sökte därför vidare efter artiklar med relevant information, vilka berörde de valda 

områdena. Många forskare menade även på vikten av incitament vid motivation av 

anställda och därför valde författarna att lägga till denna rubrik då det begreppet var 

omtalat av flera olika forskare. Således valdes dessa fyra teoretiska begrepp för att 

samla in och strukturera det teoretiska ramverket. När ingen ny forskning framkom 

upplevdes det teoretiska ramverket som mättat.  

 

Ytterligare information kopplad till de fyra områdena kunde samlas in genom 

användning av nyckelord. Nyckelorden kombinerades ihop för att relevant information 

skulle utvinnas via Linnéuniversitetets elektroniska databaser Business Source Premiere 

och Onesearch. Nyckelord som användes vi sökning av artiklar var: service, brand, 

employee, branding, internal, commitment, motivation, incitament, participation, 

autonomy, demotivation, belonging, incentive, teamwork, goal, punishment.  
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3.7 Analysmetod  

 

3.7.1 Faktoranalys 

 

Faktoranalys är en teknik som används för att förklara de underliggande korrelationerna 

mellan ett stort antal nämnare. Med hjälp av en faktoranalys kan det upptäckas samband 

mellan nämnare, vilka då kan kategoriseras in i olika faktorer. Det kan även kontrolleras 

huruvida de är relevanta. Detta tillvägagångssätt kan användas om det finns ett intresse 

av att reducera data (Miller et al., 2002).   

 

Författarna valde att använda sig av faktoranalys för att med hjälp av den framtagna 

datan kunna systematisera nämnarna från enkäterna i olika faktorer. Detta för att 

reducera antalet nämnare, som påståendena i enkäten härstammar ifrån, till ett mer 

behändigt antal faktorer, vilka kunde beskrivas i en modell. Faktoranalysen 

genomfördes i ett datorprogram för statistisk analys som heter Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS). I SPSS kunde författarna kontrollera att datan var relevant 

för faktoranalys. Den typ av faktoranalys som användes var principalkomponentanalys. 

I SPSS-analysen implementerades varimaxrotation och ett egenvärde över 1.  

 

3.7.2 KMO 

 

Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy (KMO) är något som används för 

att mäta huruvida de sammanfattade faktorer som fås fram ur en faktoranalys är 

tillförlitliga eller inte. Värdet på KMO kan variera mellan 0 och 1 och om värdet ligger 

nära 0 är en faktoranalys olämplig. Om värdet istället ligger nära 1 innebär det att 

mönsterna av korrelation är förhållandevis kompakta och att en faktoranalys således 

skulle ge tydliga och tillförlitliga faktorer. Värden under 0,5 bör inte accepteras, värden 

mellan 0,5 och 0,7 är mediokra, värden mellan 0,7 och 0,8 är bra, värden mellan 0,8 och 

0,9 är mycket bra, och värden över 0,9 är extremt bra (Field, 2009; Pallant, 2010). Om 

ett KMO-värde är över 0,7 anses det vara bra trots att antalet respondenter är litet och 

endast innehåller cirka hundra personer (Field, 2009).  
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Den insamlade datan från enkäterna sammanställdes i datorprogrammet SPSS. Där 

kunde ett bra KMO-värde utläsas och således ansågs faktorerna vara tillförlitliga och 

analysen kunde fortsätta.  

 

3.7.3 Anti-Image Correlation 

 

Värdet av faktorer kan även kontrolleras individuellt genom att diagonalen av Anti-

Image Correlation kontrolleras. Alla variabler i diagonalen ska ha ett värde över 0,5 och 

om värdet för någon eller några av variablerna är under eller ligger på gränsen bör de 

variablerna exkluderas ur analysen (Field, 2009; Pallant, 2010).  

 

Eftersom att två frågor hade värden som ansågs otillfredsställande i Anti-Image 

Correlation togs de bort ut analysen. Dessa var fråga 17 och fråga 19.  

 

3.7.4 Rotated Component Matrix 

 

Rotated Component Matrix är en matris som visar antalet faktorer som nämnarna kan 

delas in i och det går där att utläsa faktorladdningarna. De påståenden som har en hög 

laddning inom samma komponent är relaterade till varandra och bildar en grupp, vilken 

tilldelas en lämplig rubrik (Field, 2009; Pallant, 2010).  

 

Genom att betrakta Rotated Component Matrix i SPSS kunde författarna se att de 

påståenden som var relaterade till varandra delades upp i ett antal faktorer, vilka de 

sedan tilldelade passande rubriker.  

 

3.8 Undersökningskriterier  

 

3.8.1 Validitet 

 

Validitet används vid kvantitativa undersökningar och kan generellt beskrivas som ett 

sätt att se huruvida studien verkligen mäter det som ska undersökas. Validitet mäts 

genom att se samband mellan teoretiska begrepp och den operationella förklaringen. Det 

finns olika typer av validitet såsom mätningsvaliditet, extern validitet och ytvaliditet 

(Bryman & Bell, 2011; Pallant, 2010).  
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3.8.2 Mätvaliditet 

 

Mätvaliditet är en slags validitet som oftast används vid kvantitativa undersökningar 

och som har att göra med en studies operationalisering. Detta genom att kontrollera det 

som tagits fram att mäta, exempelvis ett koncept, verkligen representerar det som 

angetts. Om undersökningen inte mäter konceptet korrekt kan resultatet ifrågasättas 

(Bryman & Bell, 2011) 

 

Författarna har i studien hanterat mätvaliditet genom att ständigt vara noga med att 

använda rätt koncept i form av nämnare och faktorer. Detta genom en noggrant 

genomförd operationalisering där påståendena till enkäten noga valdes ut ur teorin för 

att representera det som angetts. 

 

3.8.3 Ytvaliditet 

 

Ytvaliditet beskriver hur väl det begrepp som mäts faktiskt representerar det teoretiska 

begreppet. Det kan konstateras genom att låta experter och en liten skala av potentiella 

respondenter bedöma representativteten av ett mätinstrument innan datainsamlingen 

sker. Respondenterna kan då svara på om de tror att testet kommer att mäta det som 

avses (Bryman & Bell, 2011). 

 

För att kontrollera att studien mätte rätt begrepp som representerar det teoretiska 

begreppet lät författarna en lektor och två universitetsadjunkter kontrollera 

operationaliseringen. Därefter fick även en liten grupp av populationen bedöma 

huruvida enkätfrågorna skulle mäta det som studien avsåg. Utifrån deras kommentarer 

kunde författarna göra ändringar av enkäten.  

 

3.8.4 Extern validitet 

 

Extern validitet hanterar frågan om huruvida studiens resultat kan generaliseras till mer 

än den specifika undersökningskontexten. Det är således viktigt att vid kvantitativa 

undersökningar att få ett representativt urval (Bryman & Bell, 2011).  

 

Då studien hade ett brett urval i form av alla som hade en anställning och då den 

innehöll både män och kvinnor i blandade åldrar kunde studiens resultat generaliseras 

till allt som mäter motivation av anställda för att leva upp till ett varumärkes löfte. Detta 
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kontrollerades genom att enkäten inledde med en kontrollfråga om respondenten är 

anställd eller inte. De som ej var anställda ansågs inte relevanta för studien. Detta för att 

få ett representativt urval som möjligt.  

 

3.8.5 Reliabilitet 

 

Reliabilitet behandlar huruvida en studies mätinstrument är konsekvent eller inte. Alltså 

att mätinstrumentet alltid mäter samma sak när det används. Det används främst i 

kvantitativa undersökningar, då dessa går ut på att mäta för att få ett resultat som kan 

presenteras i siffror (Bryman & Bell, 2011; Pallant, 2010). Reliabiliteten indikerar hur 

fritt mätinstrumentet är från slumpmässiga felmätningar (Pallant, 2010). Ett ytterligare 

mått som kan användas för att kontrollera reliabiliteten vid användning av SPSS är 

Cronbachs Alfa, vilket är ett korrelationsmått mellan alla påståenden. Dess värde kan 

variera mellan 0 och 1 och ett värde under 0,6 brukar indikera på en otillfredsställande 

intern konsistent reliabilitet (Malhotra, 2010). Om det KMO-värde som fås fram i SPSS 

är närmre 1 än 0 indikerar det att mätinstrumentets delar korrelerar och att en 

faktoranalys då kan få fram distinkta och trovärdiga faktorer (Field, 2009; Pallant, 

2010).  

 

Författarna kunde se att mätinstrumentet var konsekvent i datorprogrammet SPSS då 

KMO hade ett värde som ansågs tillfredsställande (se bilaga 2). Dessutom var värdet på 

Cronbachs Alfa för alla de framtagna faktorerna tillfredsställande, vilket tydde på att det 

fanns en intern konsistent reliabilitet (se bilaga 3).  

 

3.8.6 Replikation 

 

Replikation ligger nära reliabilitet och handlar om att en genomförd studie ska vara 

möjlig att upprepa. Därför måste mätinstrumentet och dess tillvägagångssätt vara 

utförligt förklarat för att en annan forskare ska kunna göra om samma studie vid en 

annan tidpunkt. Således krävs det att forskaren skriver ut varje genomförd procedur med 

stor detaljrikedom (Bryman & Bell, 2011).  

 

Författarna ämnade att noga förklara hur studien genomfördes för att det skulle vara 

möjlig att replikera samma studie vid en annan tidpunkt. Därför beskrevs varje detalj av 

studien noga av författarna, då det var av vikt att studien skulle kunna upprepas. 
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3.9 Etik 

 

Undersökningar som kan leda till att respondenterna blir illa berörda accepteras inte. 

Respondenter kan bli illa berörda om deras självkänsla blir skadad, deras respons 

påverkar framtida anställning eller leder till fysisk skada. Respondenterna bör vara 

medveten om att de deltar eller har deltagit i en undersökning och ge sitt godkännade. 

Undersökningen bör undersöka det den säger sig göra för att repondenterna inte ska bli 

lurade till att delta i en undersökning de inte vill delta i. Respondenterna ska alltså vara 

medvetna om vad undersökningen handlar om, vad syftet är, varför de är viktiga för 

studien, hur lång tid det tar att delta i undersökningen, att medverkan sker frivilligt, att 

de kan avsluta undersökningen när de vill och vad deras respons ska användas till 

(Bryman & Bell, 2011).  

 

Författarna var noga med att respondenterna inte skulle bli illa berörda av att delta i 

undersökningen. Respondenterna blev informerade om vad undersökningen handlade 

om i introduktionsbrevet innan enkäten (se bilaga 1). Där fanns även information om 

studiens syfte och att alla respondenter som är anställda vid ett företag föredras för att 

gynna studiens resultat. De blev även informerade om hur lång tid det skulle ta att svara 

på enkäten och vad deras svar kommer användas till. Alla repondenter hade rätt till att 

medverka anonymt för att deras deltagande inte skulle påverka deras nuvarande eller 

framtida anställning. Då repondenterna själva fick välja om de ville fylla i enkäten 

genom att själva ta sig till enkäten var de medvetna om att de deltog och att de gjorde 

det frivilligt.  
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4 Resultat 
 

Här presenteras de resultat som framkom i faktoranalysen. Faktoranalysen baserades 

på de svar som samlades in genom enkäten.  

 

Påståendena 2-19, exkluderat påstående 17 och 19, i enkäten representerar varsin 

nämnare som bidrar till anställdas motivation att leva upp till varumärkeslöftet. 

Tabellen Rotated Component Matrix, som visas nedan, konstaterar att enkätens 

påståenden sammanlagt resulterar i fyra olika faktorer. Varje nämnare har klassificerats 

in i grupper tillsammans med de nämnare som de har mest likhet med. Dessa grupper av 

nämnare är placerade i varsin spalt, som representerar varsin faktor (se tabell 3 nedan). 

Nämnarna har alltså sorterats in i en faktor tillsammans med de nämnare som de har 

mest likhet med. Den första faktorn består av av fem nämnare, den andra faktorn består 

av fyra nämnare, den tredje faktorn består av fyra nämnare och den fjärde faktorn består 

av tre nämnare. 

 

Tabell 3 (egenkomponerad) 
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Den insamlade datan från enkäterna sammanställdes i datorprogrammet SPSS. Där 

kunde det utläsas att KMO-värdet var 0,75 och att faktorerna således ansågs vara 

tillförlitliga och att analysen därmed kunde fortsätta. Detta trots att antalet respondenter 

var förhållandevis litet. Författarna kunde även se att mätinstrumentet var konsekvent då 

KMO var 0,75 (se bilaga 2). 

 

Värdet på Cronbachs Alfa var för de framtagna faktorerna alla över 0,7, vilket tyder på 

att det finns en intern konsistent reliabilitet (se bilaga 3).  
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5 Diskussion 
 

Resultatet i föregående kapitel visar att nämnarna, som leder till anställdas motivation 

att leva upp till varumärkeslöftet, är beståndsdelar av fyra faktorer, och att de olika 

påståendena som användes i enkäten delas upp i dessa. I diskussionskapitlet redovisas 

och diskuteras först varje faktor individuellt. Sedan avslutas diskussionen med en 

övergripande sammanställning av de fyra faktorerna.  

 

Tabell 4 (egenkomponerad) 

Påstående Faktor 

12. Jag blir motiverad när jag får tillåtelse 

att fatta egna beslut på min arbetsplats 

 

 

 

 

1. 

13. Jag blir motiverad om jag får tillåtelse 

att vara kreativ inom mina arbetsuppgifter 

14. Jag blir motiverad när jag känner att jag 

kan hantera svåra situationer som uppstår 

på min arbetsplats 

15. Jag blir motiverad när mina idéer 

uppmuntras av mina kollegor 

16. Jag blir motiverad om jag blir belönad 

när jag når uppsatta mål på min arbetsplats 

 

De påståenden som sorteras in i den första faktorn, se tabell 4 ovan, kan alla påvisas 

beröra känslan av självständighet. Det första påståendet är påstående nummer 12, vilket 

företräder nämnaren “frihet att fatta egna beslut”. Grönroos (2009), Jungert et al. (2013) 

och Van Rijn et al. (2013) menar att friheten att få fatta egna beslut bidrar med att 

anställda känner sig mer motiverade till att prestera för att leva upp till varumärket. 

Detta innebär att anställda blir motiverade att leva upp till varumärkeslöftet genom att 

känna att de är självständiga när de förmår att fatta egna beslut. Det andra påståendet, 

påstående nummer 13, representerar nämnaren “kreativitet”. Powell et al. (2007), Grant 

& Berry (2011) Otis & Pelletier (2005) och Richer et al. (2002) menar att när anställda 

tillåts vara kreativa blir de motiverade att leva upp till varumärkeslöftet. När de 

anställda tillåts vara kreativa bidrar det till deras känsla av självständighet då de tar sig 

an sina arbetsuppgifter.  

 

Påstående nummer 14 är kopplat till nämnaren “uthållighet”. När anställda känner sig 

motiverade på sin arbetsplats blir de mer uthålliga vid hantering av svåra situationer 

(Ryan & Deci, 2000; Jungert et al., 2013). Det innebär att anställda känner sig 
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självständiga på sitt arbete i samband med att de upplever sig vara uthålliga vid 

hantering av svåra situationer. Nästa påstående, nummer 15, handlar om nämnaren “nya 

idéer”. Enligt Powell et al. (2007) och Williams (1997) förstärks känslan av 

självständighet genom att anställda får stöd när de bidrar med nya idéer. Påstående 

nummer 16 utreder nämnaren “belöning”. En belöning erhålls när anställda uppnår ett 

mål (Levin et al., 1983; Goldsmith & Dahr, 2013; Meyer & Herscovitch, 2001; Ito et 

al., 1998). Det innebär att anställda känner självständighet när de lyckas uppnå ett 

uppsatt mål på egen hand och blir belönade för det. Således kan det antas att anställda 

förknippar erhållandet av belöning på arbetsplatsen med en självständig prestation.  

 

Tabell 5 (egenkomponerad) 

Påstående Faktor 

5. Jag blir motiverad genom att ta efter 

mina kollegors bra beteende. 

 

 

2. 7. Jag blir motiverad av att ha kunskap 

som jag kan utbyta med mina kollegor 

8. Jag blir motiverad av företagets vision 

9. Jag blir motiverad när jag får 

information om företaget 

 

Vid granskning av den andra faktorn, se tabell 5 ovan, kan det urskiljas att alla fyra 

påståendena berör delaktighet. Påstående nummer 5 berör nämnaren “kopiera 

beteende”. Anställda kopierar beteenden från personer, som de vill känna delaktighet 

med (Coget, 2011). Nästa påstående, påstående nummer 7 kommer från nämnaren 

“utbyte av information”. Information sker i utbyte mellan individer och grupper (Soon-

Ki et al., 2013; Gilly & Wolfinbarger, 1998; Kimpakorn & Tocquer, 2010; de 

Chernatony et al, 2003; Punjaisri et al., 2009). Därför känner anställda delaktighet när 

de kan utbyta information med varandra. I samband med att anställda utbyter 

information och kunskap med varandra känner de en delaktighet med sina kollegor och 

med varumärket då de får en ökad förståelse för det (Kimpakorn & Tocquer 2010; de 

Chernatony et al., 2003).  

 

Påstående nummer 8 berör nämnaren “medvetenhet om företagets vision”. Enligt Meyer 

& Herscovitch (2001) är det viktigt att de anställda är medvetna om företagets visioner 

och att de får hjälp att förstå varför de ska bete sig på ett sätt som uppfyller varumärkets 

löfte. Genom att anställda är medvetna om företagets vision blir det lättare för dem att 
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förstå att de är delaktiga i företagets arbete mot visionen. Då den anställde förstår sin del 

i varumärket känner den sig även delaktig i företaget. Det sista påståendet i denna faktor 

är påstående nummer 9 och det kommer från nämnaren “information”. Det är enligt 

Punjaisri et al. (2009) viktigt att de anställda får  information, som leder till kunskap om 

varumärket och arbetsuppgifterna. Anställda blir på så sätt motiverade att leva upp till 

varumärkeslöftet i samband med att de får kunskap, som leder till att de känner sig 

delaktiga i företaget.  

 

Tabell 6 (egenkomponerad) 

Påstående Faktor 

3. Jag blir motiverad när chefen 

uppmuntrar till goda relationer på min 

arbetsplats. 

 

 

 

3. 6. Jag blir motiverad när chefen coachar 

mig i mitt arbete. 

10. Jag blir motiverad om jag får 

utbildning på min arbetsplats. 

11. Jag blir motiverad när jag får feedback 

på mitt arbete. 

 

Baserat på påståendena i den tredje faktorn, se tabell 6 ovan, kan det utläsas att de alla 

berör ledarskap. Den första nämnaren “hälsosamma relationer” är påstående nummer 3. 

Genom att ledningen uppmuntrar till hälsosamma relationer på arbetsplatsen bidrar det 

till att anställda blir mer motiverade att utföra ett bra jobb (Hynes, 2012). I detta 

påstående är det ledningens uppmuntran som är av vikt för den anställde och inte 

hälsosamma relationer i sig. Påstående nummer 6 kommer från nämnaren “coachning 

från ledningen”. Burmann & Zeplin (2005) menar att anställda blir motiverade att leva 

upp till varumärkeslöftet genom coachning från ledningen. Även i detta påstående är det 

ledarskapet som är det väsentliga för den anställde istället för den information som 

erhålls i samband med coachningen.  

 

Påstående, nummer 10, härstammar från nämnaren “utbildning”. Hynes (2012) menar 

att utbildning och kommunikation i samband med stöd och uppmuntran från ledningen 

leder till motivation. Således är det ledningens betydelse i samband med utbildningen 

som är av vikt i detta påstående. Påstående nummer 11 representerar nämnaren 

“feedback”. Enligt van Rijn et al. (2013) leder feedback samt uppmuntrande ord från 

ledare till kunskap, vilket gör att anställda blir motiverade. Det är dock 
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kommunikationen från ledningen som påverkar anställdas motivation och inte själva 

kunskapen de erhåller vid kommunikationen. 

 

Tabell 7 (egenkomponerad) 

Påstående  Faktor 

2. Jag blir motiverad på min arbetsplats när 

jag skapar sociala relationer med mina 

kollegor.  

 

 

4.  

4. Jag blir motiverad på min arbetsplats när 

jag känner att jag blir socialt accepterad av 

mina kollegor. 

18. Jag blir motiverad att uppnå uppsatta 

mål på min arbetsplats om jag får positiv 

feedback på mitt arbete. 

 

De tre påståendena i den fjärde faktorn, se tabell 7 ovan, har alla bekräftelse 

gemensamt. Det första påståendet, som är nummer 2, representerar nämnaren “sociala 

relationer”. Collisson (2013) menar att skapandet sociala relationer leder till känslan av 

samhörighet, vilket är en känsla som skapar motivation hos anställda att leva upp till 

varumärkeslöftet. När anställda lyckas skapa sociala relationer med sina kollegor får de 

därmed dessutom social bekräftelse. Den nämnare som presenteras i påstående 4 är 

“social acceptans”. Collisson (2013), Burmann & Zeplin (2005) och Harris & de 

Chernatony, (2001) hävdar att när anställda känner sig socialt accepterade på sin 

arbetsplats blir de motiverade att leva upp till varumärkeslöftet. Alltså är även social 

acceptans något som är viktigt för att anställda ska känna social bekräftelse. Det sista 

påståendet är kopplat till nämnaren “positiv feedback”. Locke & Latham (2002) menar 

att positiv feedback från ledningen får anställda motiverade att leva upp till 

varumärkeslöftet. Om en anställd erhåller positiv feedback blir det arbete som den utför 

bekräftat. 

 

Nedan visas en sammanställande tabell (tabell 8) som visar hur påståenden och nämnare 

har sorterats och bildat fyra faktorer, vilka bidrar till anställdas motivation att leva upp 

till varumärkeslöftet.  
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Tabell 8 (egenkomponerad) 

Påstående Nämnare Faktor 

12. Jag blir motiverad när 

jag får tillåtelse att fatta 

egna beslut på min 

arbetsplats 

Frihet att fatta egna beslut 

 

 

 

 

 

Självständighet 13. Jag blir motiverad om 

jag får tillåtelse att vara 

kreativ inom mina 

arbetsuppgifter 

Kreativitet 

 

14. Jag blir motiverad när 

jag känner att jag kan 

hantera svåra situationer 

som uppstår på min 

arbetsplats 

Uthållighet 

15. Jag blir motiverad när 

mina idéer uppmuntras av 

mina kollegor 

Nya idéer 

 

16. Jag blir motiverad om 

jag blir belönad när jag når 

uppsatta mål på min 

arbetsplats 

Belöning 

 

5. Jag blir motiverad 

genom att ta efter mina 

kollegors bra beteende 

Kopiera beteende  

 

 

 

 

 

 

Delaktighet  

7. Jag blir motiverad av att 

ha kunskap som jag kan 

utbyta med mina kollegor 

Utbyte av information 

 

8. Jag blir motiverad av 

företagets vision 

Medvetenhet om 

företagets vision 

 

9. Jag blir motiverad när 

jag får information om 

företaget 

Information 

3. Jag blir motiverad när 

chefen uppmuntrar till 

goda relationer på min 

arbetsplats 

Hälsosamma relationer 

 

 

 

 

 

 

Ledarskap 

6. Jag blir motiverad när 

chefen coachar mig i mitt 

arbete. 

Coachning från ledningen 

10. Jag blir motiverad om 

jag får utbildning på min 

arbetsplats 

Utbildning 

 

11. Jag blir motiverad när 

jag får feedback på mitt 

arbete 

Feedback 

 

2. Jag blir motiverad på 

min arbetsplats när jag 

skapar sociala relationer 

Sociala relationer 
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med mina kollegor  

 

Bekräftelse  

4. Jag blir motiverad på 

min arbetsplats när jag 

känner att jag blir socialt 

accepterad av mina 

kollegor 

Social acceptans 

 

18. Jag blir motiverad att 

uppnå uppsatta mål på min 

arbetsplats om jag får 

positiv feedback på mitt 

arbete 

Positiv feedback 
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6 Slutsats  
 

 

 

Fig. 1 Motivationsmodellen (egenkomponerad) 

 

Som figur 1, motivationsmodellen, ovan visar har det genom studien framkommit att de 

faktorer som leder till motivation av anställda att leva upp till varumärkeslöftet är 

självständighet, delaktighet, ledarskap och bekräftelse. Den första faktorn, 

självständighet, innebär att anställda ska få möjlighet att fatta egna beslut, att de ska ha 

utrymme för kreativitet i arbetet, att de får stöd när de kommer med nya idéer, att de blir 

belönade när de på egen hand når mål, och att de känner sig uthålliga vid hantering av 

svåra situationer.  

 

Den andra faktorn är delaktighet och inom den beskrivs det att anställda tar efter sina 

kollegors beteende för att känna delaktighet. Även information om varumärket, utbyte 

av information emellan de anställda och medvetenhet om företagets vision gör att 

anställda känner en delaktighet i varumärket och att de således blir motiverade att leva 

upp till dess löfte.  
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Den tredje faktorn är ledarskap och här betonas ledningens roll. För att de anställda ska 

bli motiverade att leva upp till varumärkets löfte är det av vikt att ledningen uppmuntrar 

och coachar sina anställda. Ledningen måste även utbilda sina anställda och ge dem 

feedback på det arbete som de utför.  

 

Den fjärde och sista faktorn är bekräftelse. Anställda känner bekräftelse på arbetsplatsen 

genom att de skapar sociala relationer och att de känner att de blir socialt accepterade. 

Även att de får positiv feedback på sitt arbete gör att de blir bekräftade och därmed att 

de blir motiverade att leva upp till varumärkets löfte.  
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7 Reflektion  
 

7.1 Diskussionsreflektion 

 

Det resultat som framkom i studien är baserat på tidigare forskning rörande de 

teoretiska begreppen samhörighet, kunskap, autonomi och incitament. De undersöktes 

och resulterade i att det är faktorerna självständighet, delaktighet, ledarskap och 

bekräftelse som gör anställda motiverade att leva upp till varumärkeslöftet. Om studien 

hade baserats på annan forskning med andra rubriker hade annorlunda nämnare kunnat 

sorteras ut. De nämnarna hade kunnat operationaliserats till andra påståenden, vilka i 

slutändan hade kunnat resulterat i olikartade faktorer. Dock anser författararna att de 

rubriker som användes i studien för att få fram nämnarna var de mest omskrivna 

gällande motivation av anställda och att det framtagna materialet var mättat. Även 

författarnas tolkning av nämnarna och operationaliseringen av dem hade kunnat ge 

andra påståenden om en annan forskare utfört studien. Det hade då kunnat leda till andra 

svarsalternativ, vilka i sin tur skulle kunna bidra till andra faktorer i slutsatsen. 

 

Om urvalet hade varit större vid enkätundersökningen finns det en möjlighet att 

resultatet hade blivit annorlunda. Dessutom hade ett resultat av vad respondenter med 

olika åldrar och kön svarat kunnat ge ytterligare dimensioner till studien. Vid 

enkätundersökningen fanns det med frågor gällande ålder och kön men på grund av 

tidsbrist valdes de att bortse från dessa vid sammanställning av resultatet. Det var inte 

heller relevant för studiens syfte att undersöka kön och ålder.  

 

Påståendena 17 och 19 om huruvida studiens respondenter blev motiverade av 

incitament av negativ struktur valdes att inkludera i enkäten för att det i befintlig 

forskning hävdas att de är mer positiva än incitament av positiv struktur. Men då många 

människor ofta håller felaktiga intuitiva förutsägelser om vad de skulle känna i 

eventuella framtida scenarier valdes dessa påståenden att exkluderas vid den slutliga 

sammanställningen i SPSS. Detta beslut stöttades även av det faktum att påståendena 

fick icke tillfredsställande resultat i första utkastet av Anti-Image Correlation. 
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7.2 Teoretiskt bidrag 

 

Studien är teoretiskt bidragande, då den stukturerar upp tidigare forskning om anställdas 

motivation att leva upp till varumärkeslöftet. Författarna uppfattade att forskningen var 

ostrukturerad och att det saknades en systematisering inom ämnet. Genom att 

systematisera nämnarna i tydliga faktorer ger studien en bild av vad det är som gör att 

anställda blir motiverade att leva upp till varumärkeslöftet och bidrar därmed till 

forskningen genom en beskrivning om vad ämnet bör innefatta.  

 

7.3 Praktisk relevans  

 

Studiens resultat är av värde för företag och varumärken, som på ett enkelt och tydligt 

sätt vill se hur anställda blir motiverade att leva upp till varumärkeslöftet. Ledare och 

chefer kan då se vilka faktorer som är väsentliga för att motivera sina anställda och 

vilka nämnare de faktorerna innefattar.  

 

7.4 Vidare forskning 

 

Vid vidare forskning på området kan andra forskare kontrollera de fyra framtagna 

faktorerna som leder till motivation av anställda för att leva upp till varumärkeslöftet. 

Det kan ske genom en mer omfattande undersökning med fler respondenter där det görs 

en kontroll av de fyra faktorerna självständighet, delaktighet, ledarskap och bekräftelse. 

Utförande av djupintervjuer på ett relevant urval som har kunskap om anställdas 

motivation skulle kunna bidra till mer djupgående kunskap inom området. Det skulle 

även kunna bidra till förändringar, andra eller ytterligare faktorer som bidrar till 

motivation av anställda att leva upp till varumärkeslöftet. Den befintliga forskningen 

kan även sättas in i nya kontext om anställdas motivation för att se om de fyra 

faktorerna kan användas i andra sammanhang än när anställda ska leva upp till 

varumärkeslöftet.  
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Bilagor  
 

Bilaga 1 

 

Då blir jag motiverad att göra ett bra 

jobb på min arbetsplats  
Hej!  

Vi är tre studenter som studerar marknadsföring vid Linnéuniversitetet i Växjö och vi 

skriver för tillfället vår C-uppsats. Vi behöver nu din hjälp att svara på den här enkla 

enkäten. För att svara på enkäten krävs det att du för närvarande är anställd. Studien 

ämnar undersöka hur anställda blir motiverade att utföra ett bra jobb på sin arbetsplats. 

Enkäten tar max tre minuter att besvara. Du kommer att vara helt anonym och dina svar 

kommer inte kunna spåras tillbaka till dig. Dina svar är mycket värdefulla och vi är 

oerhört tacksamma för din medverkan! 

Om du har några frågor angående enkäten, vänligen kontakta  

Mejl: ed222ce@student.lnu.se 

 

Tack på förhand!  

Med vänliga hälsningar 

Emma Dahlblom, Viktoria Tell och Sara Karlsson 

 

 
*Obligatorisk 

1. Är du för närvarande anställd? * 

o Ja  

o Nej (du är ej lämpad för studien och behöver ej fortsätta svara på enkäten)  

2. Jag blir motiverad på min arbetsplats när jag skapar sociala relationer med 

mina kollegor * 

 

 
1 2 3 4 5 

 

Stämmer inte alls 
     

Stämmer helt 

 

3. Jag blir motiverad på min arbetsplats när jag känner att jag blir socialt 

accepterad av mina kollegor * 

mailto:ed222ce@student.lnu.se
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Motiverad att göra ett bra jobb. 

 
1 2 3 4 5 

 

Stämmer inte alls 
     

Stämmer helt 

 

4. Jag blir motiverad när chefen uppmuntrar till goda relationer mellan oss 

anställda på min arbetsplats * 

Motiverad att göra ett bra jobb. 

 
1 2 3 4 5 

 

Stämmer inte alls 
     

Stämmer helt 

 

5. Jag blir motiverad genom att ta efter mina kollegors bra beteende * 

Motiverad att göra ett bra jobb. 

 
1 2 3 4 5 

 

Stämmer inte alls 
     

Stämmer helt 

 

6. Jag blir motiverad när chefen coachar mig i mitt arbete * 

Motiverad att göra ett bra jobb. 

 
1 2 3 4 5 

 

Stämmer inte alls 
     

Stämmer helt 

 

7. Jag blir motiverad av att ha kunskap som jag kan utbyta med mina kollegor 

* 

Motiverad att göra ett bra jobb. 

 
1 2 3 4 5 

 

Stämmer inte alls 
     

Stämmer helt 

 

8. Jag blir motiverad av företagets vision * 

Motiverad att göra ett bra jobb. 

 
1 2 3 4 5 

 

Stämmer inte alls 
     

Stämmer helt 

 

9. Jag blir motiverad när jag får information om företaget * 

Motiverad att göra ett bra jobb. 

 
1 2 3 4 5 

 

Stämmer inte alls 
     

Stämmer helt 

 

10. Jag blir motiverad om jag får utbildning på min arbetsplats * 

Motiverad att göra ett bra jobb. 

 
1 2 3 4 5 

 

Stämmer inte alls 
     

Stämmer helt 

11. Jag blir motiverad när jag får feedback på mitt arbete * 
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Motiverad att göra ett bra jobb. 

 
1 2 3 4 5 

 

Stämmer inte alls 
     

Stämmer helt 

 

12. Jag blir motiverad när jag får tillåtelse att fatta egna beslut på min 

arbetsplats * 

Motiverad att göra ett bra jobb. 

 
1 2 3 4 5 

 

Stämmer inte alls 
     

Stämmer helt 

 

13. Jag blir motiverad om jag får tillåtelse att vara kreativ inom mina 

arbetsuppgifter * 

Motiverad att göra ett bra jobb. 

 
1 2 3 4 5 

 

Stämmer inte alls 
     

Stämmer helt 

 

14. Jag blir motiverad när jag känner att jag kan hantera svåra situationer som 

uppstår på min arbetsplats * 

Motiverad att göra ett bra jobb. 

 
1 2 3 4 5 

 

Stämmer inte alls 
     

Stämmer helt 

 

15. Jag blir motiverad när mina idéer uppmuntras av mina kollegor * 

Motiverad att göra ett bra jobb. 

 
1 2 3 4 5 

 

Stämmer inte alls 
     

Stämmer helt 

 

16. Jag blir motiverad om jag blir belönad när jag når uppsatta mål på min 

arbetsplats * 

Exempel på belöning kan vara högre lön. 

 
1 2 3 4 5 

 

Stämmer inte alls 
     

Stämmer helt 

17. Jag blir motiverad att nå uppsatta mål på min arbetsplats om jag på så sätt 

kan undvika en bestraffning * 

Exempel på bestraffning kan vara lägre lön. 

 
1 2 3 4 5 

 

Stämmer inte alls 
     

Stämmer helt 

 

18. Jag blir motiverad till att nå uppsatta mål om jag får positiv feedback på 

mitt arbete * 

Exempel på positiv feedback kan vara beröm, uppmuntran. 

 
1 2 3 4 5 
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Stämmer inte alls      Stämmer helt 

 

19. Jag blir motiverad på min arbetsplats om jag kan undvika negativ feedback 

genom att nå uppsatta mål * 

Exempel på negativ feedback kan vara skäll, negativ kritik. 

 
1 2 3 4 5 

 

Stämmer inte alls      Stämmer helt 

 

20. Ålder * 

o 25 eller yngre  

o 26-40  

o 41-55  

o 56 eller äldre  

 

21. Kön * 

o Kvinna  

o Man  
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Bilaga 2 

 

KMO and Bartlett's Test 

 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,750 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 637,772 

df 120 

Sig. ,000 
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Bilaga 3 
  
Självständighet 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,781 5 

 

Delaktighet 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,726 4 

 

Ledarskap 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,722 4 

 

Bekräftelse 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,736 3 

 


