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Abstract 
A high employee turnover is something callcenters in Sweden has to get used to at this point 

of time, this can be a costly result for companies that specializes in incoming and outgoing 

sales. A new employee can cause costs of recruitment and training up to 16 000SEK for 

companies that carries a callcenter business. What is causing a high employee turnover 

depends on a number of causes, amongst them are wage system which causes a dissatisfaction 

within the employees. The purpose of this study is to explain the relationship between the 

different wage system (fixed salary more than 10 000SEK + commission, fixed salary less 

than 10 000SEK + commission and only commission based salary) and the impact they have 

on the employee turnover.  

 

The study intend to explain the question: How does a wage system with different grades of 

salary combined with commission affect the employee turnover at callcenters? 

 

To answer the research question the study uses a quantitative research method to explain the 

relationship between a wage system and the sense of satisfaction and a non dissatisfaction. 

The study uses eleven survey questions to find a causality between the employees sense of 

dissatisfaction/ non dissatisfaction, satisfaction/ no satisfaction and the period of employment 

and also a relationship of a positive attitude to achievement with the period of employment 

that follows.  

 

The results shows that the employees with an achievement based salaray is driven by a need 

of achievement, which in its turn gives a positive attitude towards the job. Something that 

appears clearly where employees with only a commission based salary has a sense of a high 

achievement need than the other wage systems. This has not resulted in any increase with the 

period of employment, just to prove that a achievement need is something that is required to 

have a positive attitude to their job. Instead it showed that a wage system with fixed salary 

with more than 10 000SEK + commission is the most effective system to generate a lower 

employee turnover because it shows that more of the satisfying factors exists and no 

dissatisfaction exists in a higher extent regarding economic compensation. 

 

 

 

Key words: motivation, employee turnover, work motivation, callcenter 
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Sammanfattning 
En hög personalomsättning är något callcenters i Sverige har fått vänja sig vid i dagsläget, 

detta är ett kostsamt resultat för företag med ingående och utgående försäljning. En 

nyanställning kan föranleda rekryteringskostnader och utbildningskostnader till upp emot 16 

000kr för ett företag som bedriver en callcenter verksamhet. Det som föranleder en hög 

personalomsättning kan bero på en mängd olika anledningar, däribland lönesystem som 

skapar en vantrivsel hos de anställda. Syftet med studien är således att förklara sambandet 

mellan olika lönesystem (fast lön mer än 10 000kr + provision, fast lön mindre än 10 000kr + 

provision och enbart provision) och inverkan de kommer att få på personalomsättningen. 

 

Studien avser att besvara frågan: Hur påverkar lönesystem med olika grader av fast lön 

kombinerat med provision personalomsättningen på callcenters? 

 

För att besvara forskningsfrågan används därför en kvantitativ forskningsmetod för att 

förklara sambandet mellan ett lönesystem och känslan av tillfredsställelse och en icke 

vantrivsel. Studien använder sig av elva enkätfrågor som kopplar ett samband mellan de 

anställdas känsla av vantrivsel/ icke vantrivsel, trivsel/ icke trivsel och anställningstid samt ett 

samband av positiv inställning till att prestera och anställningstiden som följer.  

 

Studien visar på att de som jobbar mot prestationsbaserad lön drivs av ett prestationsbehov 

vilket i sin tur ger en positiv inställning till arbetet. Något som framkommer tydligt där 

anställda med enbart provision känt ett högre prestationsbehov än de andra lönesystemen. 

Detta har dock inte resulterat i någon längre anställningstid, utan bara bevisat att ett 

prestationsbehov är något som behövs för att ha en positiv inställning till sitt jobb. Istället 

visade det sig att lönesystem fast lön mer än 10 000kr + provision är alltså det mest effektiva 

för att skapa en lägre personalomsättning då det motsvarar att tillfredsställande faktorer finns 

och att icke vantrivsel existerar i större utsträckning gällande ekonomisk ersättning.  

 

Nyckelord: motivation, personalomsättning, jobbmotivation, callcenter 
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Begreppsdefinitioner  

 
Provision: Nationalencyklopedin (2017) förklarar provision som en ekonomisk ersättning för 

ett utfört arbete som fungerar till att motivera anställda till att utföra ett arbete. Detta kan vara 

en bonus eller en enskild summa för enskilt sålda produkter.  
 

Outbound telemarketing: Innefattar att uppringning av en eventuell kund och säljer en typ av 

produkt/tjänst över telefon. Ett jobb med en bred inkomstkälla beroende på hur den anställda 

är kompenserad med lön (Bendremer, 2003). 

 

Inbound telemarketing: Innefattar att kunden ringer upp företaget där en anställd sitter och är 

redo för att ta emot samtalet, det för att kunden antingen ta del av mer information eller för ett 

eventuellt köp av den önskade produkten som kunden sett på tv, läst i en tidning eller hört på 

radion för exempel (Vocalcom, 2014). 
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1. Problembakgrund 

I det här kapitlet följer en inledande problembakgrund inför problemet som undersöks. 

 

Bain (2004) beskriver att telemarketing innefattar mycket stress och en hög 

ansträngningsnivå, en bransch där personalomsättningen är mycket hög. H1 (2014) antyder att 

callcenters generellt har en hög genomströmning av personal och att personalomsättningen 

har ett genomsnitt på 15% samt att anställningstiden ligger på 2 år. Andra undersökningar 

enligt Unionen (2009) visar också att personalomsättningen ligger på 15% per år. I en 

sammanställning av Strandberg, Sandberg & Norman (2006) så presenteras siffror som 

förklarar att 17% av de anställda på callcenters i Sverige slutar inom det första året. Vidare 

beskrivs det att endast 36% i snitt fortsätter på callcentret efter de 5 första åren, vilket 

förklarar att 64% av de anställda slutar inom de 4 första åren. Strandberg, Sandberg & 

Norman (2006) visar också siffror på att 1% av det anställda på callcenters runt om i Sverige 

går i pension från sin tjänst.  

 

Problemet med en hög personalomsättning är att den föranleder direkta och indirekta 

kostnader för organisationerna (se avsnitt 2.1.1) (Shih, 2009). Strandberg, Sandberg & 

Norman (2006) förklarar att kostnaden för att rekrytera och utbilda en ny anställd inom 

callcenter kostar 65 000kr för inhouse-företag och 15 000kr för outsourcing-företag. Resurser 

som läggs på rekrytering, testning och utbildning hos en nyanställd är olika för vilken 

callcenter bransch. I callcenter inom den offentliga sektorn kostar en nyanställning cirka 51 

000kr och i försäkringsbolag 124 000kr. Minst resurser i genomsnitt hos outsourcade företag 

där den låg på cirka 16 000kr. Unionen (2009) bekräftar det här med att det uppskattningsvis 

kostar 20% av en årslön för att rekrytera och lära upp en ny kommunikatör.  

 

Callcenter är en verksamhet som arbetar med på kunder på distans genom att använda sig av 

IT- och telefoni. Det finns olika typer av callcenter och beskrivs utav vilken tjänst som utförs. 

Oftast förekommande är att tjänsterna innehåller kundtjänst eller kontaktverksamhet mot 

kund. Andra tjänster är försäljning på telefon, även kallat telemarketing samt 

marknadsundersökningstjänster (Unionen, 2009; Strandberg & Wahlberg, 2006). Callcenter 

kan jobba med både inkommande samtal (inbound) eller utgående samtal (outbound) men det 

mest förekommande är inboundsamtal som förekommer främst inom interna callcenter medan 

de externa kan hantera både och (Unionen, 2009). 

 

Det finns tre typer av lönesystem hos telemarketingföretag. Beroende på var din arbetsplats är 

lokaliserad, vilken industri, vad för position du har och erfarenhet så har arbetsplatserna olika 

anställningsformer. Den första formen är fast lön, en anställningsform som passar ungdomar 

som nyligen kommit ut i arbetslivet. En lön som baseras på antal timmar du avverkar på 

arbetsplatsen. En annan anställningsform kan vara en fast lön men som kompletteras av 

provision på de sälj som utförts. Den tredje typen av anställningsform är baserat på endast 

provisionslön. Vilket är mer lämpad för den mer erfarne säljaren. Men den optimala 

ersättningen för en outboundsäljare involverar en fast lön, provision och en bonus på hur 
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individen har presterat. (Bendremer, 2003). Unionen (2017) förklarar också hur provisionen 

fungerar som en motivationsfaktor för att åstadkomma ett bra arbete. Branschen präglas av 

prestationsmätningar bland personalen där 70% av de externa callcentren använder sig av 

prestationsbedömning för att styra och effektivisera verksamheten (Unionen, 2009). Vidare 

påpekar de att alla inte motiveras av provision och att en lön baserad endast på provision kan 

vara motsträvande med möjlighet att skapa en ovisshet.  

 

Kopplat till problemet som studien ställer sig inför en högre grad av personalomsättning i 

callcenterverksamhet, så kan McClellands motivationsteori och Herzbergs 

motivationsfaktorer samt hygienfaktorer användas för att förstå ett samband. Enligt Herzberg 

(1959) så skulle den höga personalomsättningen kunna tolkas genom att majoriteten av de 

anställda väljer att avsluta sin tjänst efter en förhållandevis kort period då jobbet som 

telefonförsäljare saknar en stabil ekonomisk ersättning. Detta är något Herzberg (1959) 

argumenterar för då han menar på att om tillfredsställande faktorer saknas så kan en icke 

trivsel uppstå. Informationen kring den redan höga personalomsättningen kan kopplas till 

McClellands prestationsbehov och förklaras genom att de anställda inte får sig tid att skapa 

något unikt under en längre tid. 

 

I en förklaring av effektivisering inom organisationer beskriver Zetterquist, Kalling & Styhre 

(2015) taylorism, en teori som diskuterar incitamentets funktion av att effektivisera en 

arbetsprocess. Författarna menar på att grundaren till teorin, Frederick Winslow Taylor 

förespråkade en centraliserad maktstruktur där kunskap finns hos de utpräglade ledarna och 

att arbetarna kunde effektiviseras av olika typer av incitament, som blev tilldelat utifrån 

produktivitet. Zetterquist et.al. (2015) riktar dock kritik mot taylorism och förklarar att den 

här typen av effektiviseringen kan leda till utmattning och sjukskrivningar. Kopplat till 

studiens problem blir det av intresse att undersöka hur provision kan ge effekt på 

personalomsättningen.  

1.1 Problemformulering 
Studien avser att förklara hur ett lönesystem kan påverka personalomsättningen på callcenter 

för både inkommande samt utgående samtal. Med utgångspunkt av de tre lönesystemen fast 

lön mer än 10 000kr + provision, Fast lön mindre än 10 000kr + provision och enbart 

provision vill studien förklara hur dessa lönesystem kan påverka personalomsättningen och 

vilken av dessa som fungerar bäst för en minskad personalomsättning.  
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Figur 1 

 

Modellen som står till grund för studien syftar till att förklara hur lönesystem som 

studieobjekt kan ge konsekvenser för anställningstiden, alltså personalomsättningen i 

branschen. Modellen förklarar alltså ett orsak-verkan samband med en mellanliggande 

variabel (återkommer i avsnitt 3.1). Studien belyser genomgående lönesystem som en effekt 

på personalomsättningen i callcenterverksamhet. Med lönesystem avser studien att förklara 

olika lönemodeller som kan förekomma för telefonförsäljare. Lönemodellerna som 

presenteras är inte i någon mån de enda som existerar inom callcenters men ger en tydlig 

skillnad för de förutsättningar som kan finnas i ett lönesystem kopplat till 

personalomsättningen. Då studien vill förklara den fasta lönen kombinerat med provisionens 

effekt på personalomsättning så bortses alltså enbart fast lön som ett lönesystem och istället 

förklaras problemet utifrån olika grader av provision och fast lön. 

 

1.2 Frågeställning 
Studien ställer sig forskningsfrågan: Hur påverkar lönesystem med olika grader av fast lön 

kombinerat med provision personalomsättningen på callcenters? 

 

1.3 Syfte 
Syftet med studien är förklara sambandet mellan olika lönesystem och inverkan de kan få på 

personalomsättningen på callcenters.  

 

1.4 Bidrag 
Studien ger en förklaring för sambandet mellan olika lönesystem och personalomsättning för 

företag som bedriver en callcenterverksamhet. Sambandet bidrar med en förklaring för att 

finna det optimala lönesystemet för en låg personalomsättning. 
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2. Teoretiskt ramverk 

I det här kapitlet följer det teoretiska ramverket som ligger till grund för studien, som syftar 

till att förklara de skillnader som skapas i anställningstid utifrån de olika lönesystemen. 

Anledningen till att valet av teori skedde enligt följande är att Herzberg på ett tydligt sätt 

kopplar motivation till tillfredställelse på arbetsplatsen och hur de anställda ställer sig 

gentemot den ekonomiska ersättningen. Valet av McClellands behovsteori grundades i att 

teorin sammanfattar behovet av att prestera (kopplat till prestationsbaseradlön) på ett 

lämpligt sätt.   

 

2.1 Personalomsättning 
Personalomsättning är ett mått på organisationers rotation av medarbetare inom en 

arbetsmarknad, det vill säga hur de vinner och förlorar anställda. Det finns många olika 

anledningar till att individer väljer att byta arbete, det kan bero på dåligt engagemang att 

uppnå organisatoriska målsättningar eller att individerna inte känner en tillräcklig 

tillfredsställelse på arbetsplatsen (Abbasi & Hollman, 2000). Låga löner, dålig arbetsmiljö och 

inga befordringsmöjligheter är några exempel på varför anställda väljer att sluta och har en 

påverkan på personalomsättningen. (Kusluvan et.al. 2010). I en studie av Lee, Huang & Zhao 

(2012) påvisar de en relation mellan organisatoriskt engagemang och personalomsättning, 

genom högre nivå av arbetstillfredsställelse, högre lön och organisatoriskt engagemang 

påverkar det anställdas intentioner att lämna. Enligt Shih, (2009) uppstår det oundvikliga 

orsaker till att personal säger upp sig, orsaker som hälsoproblem, förflyttningar, värnplikt och 

utbildning som alltid kommer påträffas. 

 

2.1.1 Hög och låg personalomsättning 

Om ett företag kan identifiera orsaker till varför de anställda väljer att säga upp sig skulle de 

spara stora summor på rekrytering, utvärdering och träning av personalen ersätter den 

föregående. En för låg omsättning på personalen är inte optimalt då det kan förhindra 

befordringar och nytänkande individer att ansluta till organisationen. (Wang, Yang & Wang, 

2012; Johanson & Johrén, 2011). En för hög personalomsättning däremot leder till direkt och 

indirekta kostnader för organisationerna, direkta kostnader som rekrytering, upplärning och 

avgångsvederlag. De indirekta kostnaderna kan vara lärande och reducerad moral på den 

befintliga personalen (Shih, 2009). 

 

Cascio (1991) har upprättat en modell som innefattar ett antal kategorier i den process som 

krävs när en anställd slutar eller blir avskedad. En process som innefattar 

uppsägningskostnader med följande komponenter. Avslutande intervju med den anställde, 

administrativa kostnaden att ta bort en anställd i från avlöningslistan, utforma ett 

avgångsvederlag, är alla kostnaderna som uppstår vid att avsluta en tjänst. Sedan uppstår det 

även kostnader för att ersätta en anställd. Kostnaderna uppstår av att annonsera ut en tjänst på 

olika platsbanker, utvärdera sökande och deras referenser, hålla intervjuer med potentiella 
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ersättare och utvärdera kandidaterna som sökt jobbet och deras kompetens. Efter processerna 

med att hitta den rätta kandidaten måste organisationen integrera dem i arbetsplatsen. Detta 

kan innefatta att informera den anställde om företagspolicy, vad som förväntas av individen 

och låta den genomgå en formell utbildning sammankopplat med jobbet.  

 

Abelson & Baysinger (1984) menar på att det från ett organisatoriskt perspektiv kan vara 

minst lika kostsamt att behålla personal som att inte göra det. Beroende på hur mycket 

organisationen har investerat i sina anställda med tanke på utbildning och erfarenhet kan det 

vara kostsamt för organisationen när individer väljer att sluta. Organisationen kräver då att 

behöva utbilda sina nyanställda och kunna integrera dem med företagskulturen.  

 

2.1.2 Personalomsättning kopplat till Callcenter 

Problemet med utbyte av personal beskrivs av Van Dick et.al. (2004) som menar på att en hög 

personalomsättning är kostsamt och föranleds av rekrytering- och utbildningskostnader. I 

organisationer med en hög grad personalomsättning finns flera parametrar som kan ligga till 

grund för problemet, Zetterquist, et.al. (2015) belyser bland annat stress, utmattning etc. 

Holman (2007) bekräftar också tesen om att en hög personalomsättning ofta är kostsamt för 

ett företag och menar att utbytet av en anställd kan kosta upp mot en motsvarande lön på 2 

månader. Vidare utvecklar Holman (2007) att kostnaden för en avslutad anställning även kan 

bli betydligt högre än 2 månaders lön, då den anställda tenderar att dra ned på tempot i sitt 

arbete när det blir klart med dennes avgång. Fortsättningsvis menar Holman (2007) att 20% 

av de anställda på callcenters internationellt slutar inom ett år. Strandberg, Sandberg & 

Norman (2006) menar också att callcenters i Sverige har en genomsnittlig personalomsättning 

på 17% per år. 

 

2.2 Herzbergs tvåfaktorteori 
Herzbergs (1959) undersökte tillfredsställelse och icke vantrivsel i arbetslivet med två 

faktorer, motivation och hygien. Två faktorer som är oberoende av varandra men krävs för att 

kunna ha en stark tillfredsställelse i arbetslivet och på sin arbetsplats. Bland de 

motivationsfaktorerna som träder fram är att individen söker prestationer. Herzberg (1959) 

menar på att individen får en tillfredsställelse av att genomföra ett arbete och lösa problem för 

att se ett resultat av sitt arbete. Hygienfaktorerna enligt Herzberg finns för att kunna behålla 

en rimlig nivå av icke vantrivsel men kan också leda till vantrivsel. Hygienfaktorerna är inte 

direkta motivatorer utan finns för att förhindra missnöje, att förbättra hygienfaktorerna skapar 

inte emellertid motivation (Abrahamson & Andersen, 2005).  

 

Herzberg (1959) studie visar på att det finns två faktorer som påverkar motivation på 

arbetsplatsen. Hygienfaktorer som har en negativ påverkan på motivation om den är 

otillräcklig och motivation som utgår ifrån prestationer. I studien påvisar han en låg 

korrelation mellan den ekonomiska ersättningen och arbetstillfredsställelse. Det är således 

inte pengar som är den motiverande faktorn hos de anställda, men ekonomisk ersättning kan 

sänka motivationen hos de anställda om den är otillräcklig, pengar är en hygienfaktor och han 
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menar att det inte motiverar anställda på arbetsplatsen. Dock menar Herzberg (1959) att 

pengar har en motiverande faktor på enskilda individer. 

 

Herzberg (1959) teori utmanade den dominanta teorin om att arbetstillfredsställelse och 

otillfredsställelse kunde uppvisas på ett kontinuum där mittpunkten skulle individen uppleva 

ett neutralt tillstånd där den varken är nöjd eller missnöjd. En teori som bestod av flera olika 

faktorer som påverkar tillfredsställelsen, faktorer som lön, övervakning och möjligheter för 

befordran skulle uppmana till en högre tillfredsställelse hos de anställda. Missnöjdhet skulle 

visas upp genom en frånvaro av dessa faktorer. Herzberg (1959) teori utgick istället från 14 

faktorer i termer av frekvens och varaktighet av påverkan, faktorerna delades sedan in i två 

kluster, tillfredsställande faktorer och otillfredsställande faktorer.  

 

   Motiverande faktorer        Hygienfaktorer 

Tillfredsställande faktorer:                               Otillfredsställande Faktorer: 

1. Prestationer                                                      1. Företagspolicy 

2. Erkännande                                                       2. Övervakning 

3. Arbetet i sig själv (Intressant, varierande)                 3. Arbetsvillkor 

4. Ansvar                                                                 4. Interpersonella relationer 

5. Befordran                         5. Lön 

6. Växt (Personlig utveckling i kompetens)                  6. Status 

                                                                                   7. Arbetssäkerhet 

                                                                                   8. Personliga livet 

 

Enligt Herzberg (1959) finns det fyra olika kombinationer för dessa på faktorer på en 

arbetsplats. 

1. Låg vantrivsel + hög tillfredsställelse: Den ideala situationen där individer uppfattar en hög 

motivation och har få klagomål. 

2. Låg vantrivsel + låg tillfredsställelse: Få klagomål men är inte högt motiverade, individerna 

arbetar där för att kunna överleva. 

3. Hög vantrivsel + hög tillfredsställelse: De anställda är högt motiverade men har många 

klagomål, en situation där arbetet är givande och utmanande men lön eller arbetstillstånd är 

otillräckligt. 

4. Hög vantrivsel + låg tillfredsställelse: Den värsta situationen där de anställda inte är 

motiverade och har många klagomål. 

 

Enligt Herzberg (1959) kan inte hygienfaktorer motivera och när de används för det 

ändamålet kan det skapa negativa effekter långsiktigt. Medan de tillfredsställande faktorerna 

motiverar individer på arbetsplatsen. 

 

Figur 1 visar åtskillnaden mellan tillfredsställare och otillfredsställare i Herzbergs studie. Den 

visar skillnaden på långsiktiga och kortsiktiga upplevelser hos de anställda. Desto bredare 

pelaren är desto mer långsiktigt påverkar faktorn inställningen till arbetet och vise versa. 
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Det finns fortfarande ett antal individer som motiveras av lön som man kan se i figuren då den 

förekommer som tillfredsställare eller otillfredsställare nästan lika frekvent, men en högre lön 

leder främst till en icke vantrivsel hos de anställda (Herzberg, 1959).  

 

 
Figur 2. I figuren visas jämförande av tillfredsställande faktorer och otillfredsställande 

faktorer (Herzberg, 1959).  

 

2.3 McClellands behovsteori 
David McClelland menade på att alla människor har tre behov gällande motivation, det är 

behovet om prestation, tillhörighet och makt. Behoven ses inte som de enda eller i någon grad 

viktigaste, men McClelland menar att dessa är viktiga för att förklara ageranden i arbete. 

Vidare menade McClelland att det finns ett dominerande behov, vilket behov som är det 

starkaste varierar och baseras på den enskilde individens livserfarenheter och ses därför som 

personlighetsdrag. Vidare förklarar också behovsteori att behoven kan vara lika starka ifall att 

en sådan situation uppstår, det här benämner författaren som en ”icke profil”.  Dessa behov 

varierar beroende på livserfarenhet och kan därför visa sig i högre eller lägre grad beroende 

på individen och situationen denne befinner sig i. Behoven i sig uppstår inte enbart utifrån 

individens förmågor och anlag utan McClelland förutsätter även att det går att justera behoven 
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genom att träna på att stimulera dessa. McClellands motivationsteori utgår ifrån att 

organisationen kan anpassas utifrån de anställdas behov och att det i sin tur motiverar och ger 

upphov till bättre prestationer (Abrahamson & Andersen, 2005). 

 

2.3.1 Prestationsbehovet 

Prestationsbehovet förklaras som en positiv inställningen till att klara av något, det behöver 

dock inte vara kopplat till någon belöning utan en person med ett högt prestationsbehov 

tillfredsställer sig snarare av åstadkommandet i sig. Således är belöning i form av exempelvis 

provision inte kopplat till motivation för en individ med högt prestationsbehov, utan 

motivationsfaktorn är eventuellt den feedback som belöningen står för. Fortsättningsvis 

förklarar McClelland hur en individ med ett högt prestationsbehov ger sig uttryck genom att 

dels vilja jobba med en uppgift under en längre tid och som för denne har en viktig betydelse. 

McClelland förklarar också vikten av att utföra något unikt, något som inte tillhör det vanliga 

arbetet som många andra utför. Att göra någonting bättre än de flesta andra inom ett arbete 

förklaras också som en individ med ett högt prestationsbehov, men målet som ska nås bör 

också vara rimligt för att motivera den prestationsmotiverade personen. McClelland belyser 

också vikten av att låta rätt individ vara på rätt position i en organisation, författaren menar att 

en chef inte är bäst lämpad att vara prestationsmotiverad då denne bör vara på en post där 

utlopp ges för de egenskaper som individen besitter. Författaren menar också att den 

prestationsmotiverade personen ofta är ämnad att jobba för sig själv för att prestera 

(Abrahamson & Andersen, 2005). 

 

Provisionslön kan förklaras som en prestationsbaserad lön som blir av intresse för studien då 

telefonförsäljare ofta avlönas genom detta lönesystem och genom att diskutera de enskilda 

individernas motivationsbehov utifrån ett prestationsbehov. Kopplat till den höga 

personalomsättning som råder hos företag som bedriver telefonförsäljning så kan McClellands 

teori om prestationsmotiverade människor så kan relativt korta anställningstiden kunna 

kopplas till att de anställda känner att provisionsmålet inte är rimligt att nå. Alternativt att en 

provisionsbaserad lön som inte har några gränser för hur hög eller låg den är, så motsvarar 

den inte ett mål över huvud taget. Eftersom ett mål i sig inte existerar så får anställda vara det 

McClelland refererar till som bäst på sin arbetsuppgift. En annan förklaring utifrån 

McClellands prestationsbehovsteori som uppsatsen belyser i en stor utsträckning skulle kunna 

vara att branschen i sig inte erbjuder någon unik eller signifikant uppgift som är motiverande 

att jobba med under en längre tid. Detta eftersom de anställda är medvetna om att en 

anställning aldrig räcker arbetslivet ut, då endast 1% av de anställda pensioneras i branschen.  

 

2.3.2 Samhörighetsbehovet 

Samhörighetsbehovet förklarar gemenskap och behovet av att känna detta. McClelland menar 

bland annat att individen som har ett starkt tillhörighetsbehov prioriterar vikten av ett 

personligt engagemang och etablering samt bibehållandet av nära relationer. Betydelsen av att 

kontakten med andra människor och att återfå den kontakten då den tenderar av att försvinna, 

påverkar också den tillhörighetsmotiverade individen. Ett annat tecken av en 
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tillhörighetsmotiverad person är att denne ofta engagerar sig i sociala tillställningar så som i 

föreningsliv olika sällskap och umgänge (Abrahamson & Andersen, 2005). 

 

Den redan höga personalomsättningen i telekombranschen kan också förklara bristen i 

samhörighetsbehovet då de anställda inte klarar av att uppfylla behovet av att upprätthålla 

relationer, eftersom att de anställda väljer att sluta i sådan hög grad. Detta är dock en påföljd 

av den redan höga personal omsättningen och kommer därför inte att belysas i någon större 

bemärkelse. 

 

2.3.3 Maktbehovet  

Maktbehovet förklaras som det behov där individen vill upprätthålla ett rykte och uttrycker 

detta genom att besegra andra individer. McClelland förklarar att en individ som motiveras i 

hög grad av ett maktbehov ofta agerar kraftfullt i sitt arbete. Vidare menar han att en 

maktmotiverad person ser andras aktioner som emotionella känslor, baserat på antingen 

negativa eller positiva känslor. Till sist förklarar också McClelland att dessa individer väljer 

att fokusera på dels andra individers positioner i arbetet, men lägger också en stor del av 

fokus på andras omdömen (Abrahamson & Andersen, 2005). 

 

Bristen i uppfyllande av maktbehovet i telekombranschen kan exempelvis förklaras med 

McClellands teori genom att försäljaren inte får tillräckligt med upprättande av sitt eget rykte, 

då Laurelli (2010) förklara att en högre grad av provisionsbaserade löner leder till en lägre 

lojalitet. 

 

2.4 Teori kopplat till studieobjektet 
Kopplat till problemet som studien ställer sig inför att ett visst lönesystem kan leda till en 

högre grad av personalomsättning, så kan McClellands motivationsteori och Herzbergs 

motivationsfaktorer samt hygienfaktorer användas för att förstå ett samband. Kopplat till 

Herzberg (1959) så kan den höga personalomsättningen beskrivas genom att majoriteten av de 

anställda väljer att avsluta sin tjänst efter en förhållandevis kort period då jobbet som 

telefonförsäljare saknar en stabil ekonomisk ersättning. Detta är något Herzberg (1959) 

argumenterar för då han menar på att om tillfredsställande faktorer saknas så kan en icke 

trivsel uppstå. Därför kan Herzberg (1959) tes stödjas om att ekonomisk ersättning + 

prestationsfaktorer leder till en högre arbetstrivsel, genom att säkra upp lönen med en fast lön. 

Laurelli (2010) förklara att tider vid sämre försäljning resulterar i en stigande 

personalomsättning.  

 

Andra variabler hos Herzberg (1959) teori som kan påverka personalomsättningen genom 

vantrivsel är hygienfaktorer. Till exempel hygienfaktorn då ekonomisk ersättning inte är 

tillräcklig så kan detta leda till en vantrivsel. Detta kan i sin tur leda till att individen väljer att 

avsluta sin anställning för att få en mer stabil inkomstkälla hos en annan verksamhet.  

 

Herzberg (1959) menar att motivationsfaktorer blir tillfredsställt oavsett lönesystem, alltså via 

enbart provision och fast lön + provision, bortsätt från enskilda individer som faktiskt 
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motiveras av lön. Således kan skillnaden i anställningstid komma att bero på dessa få 

individer som känner att lönen är för låg inom vissa lönesystem.  

 

Dilemmat vad gäller telefonförsäljningsbranschen är att de anställda jobbar mot en 

prestationsbaserad lön och McClellands teori argumenterar för att de anställda bör få en högre 

grad av prestationsbehov utifrån situationen och inte pengarna i sig. Bland annat beskriver 

McClellands teori i Abrahamsson & Andersen (2005) att individer med ett prestationsbehov 

gör sig definierade av en positiv inställning till att under en lång tid jobba med något speciellt. 

Laurelli (2010) menar dock att en enbart provisionsbaserad lön ger en lägre eller obefintlig 

lojalitet till arbetsplatsen, detta diskuterar för att ett prestationsbehov inte lyckas träda fram i 

ett lönesystem som enbart provision. Skulle resultatet visa att de med enbart 

provisionsbaserad lön har längst anställningstid, så skulle McClellands teori om en positiv 

inställning till att prestera kunna förklara att dessa har funnit ett jobb som passar de anställda. 

Skulle däremot de anställda med enbart provision ha en kortare anställningstid än de andra 

lönesystemen skulle detta kunna förklaras genom att de inte känner någon samhörighet då det 

finns en tendens av att avsluta sin anställning efter en relativt kort period och att det under den 

tiden inte gå att skapa relationer och något anmärkningsvärt under en kortare tid.  

 

2.5 Hypotes  
Studien kommer att undersöka frågor enligt följande hypoteser för att förklara vart ett 

samband finns mellan anställningstid och prestationsfaktorer, hygienfaktorer samt 

prestationsbehov. Studien kan baserat på teoretiskt ramverk således inte förutspå resultatet 

och undersöker därför sambandet mellan anställningstiden och den teori som presenterats. 

Vidare koppling mellan det teoretiska ramverket och hypoteser följer i avsnitt 3.12. 

 

H1: Det finns samband mellan lönesystem och anställningstid (P< 0.05) 

 

H2: Det finns samband mellan tillfredsställelse av genomfört arbete och lönesystem (P< 0.05) 

 

H3: Det finns samband mellan problemlösning i arbete och lönesystem (P< 0.05) 

 

H4: Det finns samband mellan att se ett resultat av utfört arbete och lönesystem (P< 0.05)  

 

H5: Det finns samband mellan viljan av att uppnå ett resultat och lönesystem (P< 0.05) 

 

H6: Det finns samband mellan viljan att prestera bättre än andra och lönesystem (P< 0.05) 

 

H7: Det finns samband mellan att överstiga egna uppsatta krav och lönesystem (P< 0.05) 

 

H8: Det finns samband mellan högre fast lön och icke vantrivsel (P< 0.05) 

 

H9: Det finns samband mellan graden av provision och icke vantrivsel på de olika 

lönesystemen (P< 0.05) 

 

H10: Det finns samband mellan den totala ekonomiska ersättningen och icke vantrivsel på 

arbetet (P< 0.05) 
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3. Metod 

I det här kapitlet presenteras metodval och metodologiska övervägande för studien. 

3.1 Orsakverkansamband 

För att förklara orsakverkansamband är det viktigt att den oberoende variabeln fungerar som 

en orsaksförklaring och att beroende variabeln är effekten av den oberoende (Bryman & Bell 

2014). Således är studiens oberoende variabel lönesystem och beroende variabel 

personalomsättning. Bryman & Bell (2014) förklarar att det kan finnas en mellanliggande 

variabel så som de anställdas attityder för att förklara varför den oberoende variabeln ger 

effekt till den beroende. Studiens mellanliggande variabler blir således de motivationsfaktorer 

(prestationsfaktor), hygienfaktorer (ekonomisk ersättning) och prestationsbehov som studien 

presenterar. 

 

3.2 Tvärsnittsdesign 
Enkätstudier är en metod som ofta kommer till användning i en så kallad tvärsnittsdesign, 

som syftar till att kvantifiera data och se samband mellan olika variabler. En av delarna i en 

tvärsnittsdesign handlar om att studera flera fall men från endast en tidpunkt, detta för att få 

en variation i de variabler som står till grund för studien (Bryman & Bell, 2014).  

 

Med hjälp av en tvärsnittsdesign går det att studera variabler och dess samband till varandra. 

För att inte kunna manipulera data samlas denna in under ett tillfälle, då den tidsmässiga 

relationen inte heller ska ha en inverkan. Med hjälp av en tvärsnittsdesign kan olika 

sambandsmönster ses, men medför svårigheter på grund av den tidsmässiga relationen. Detta 

gör att det blir svårt att föra ett resonemang kring orsaken i kausaliteten. Med hjälp av grunder 

i olika dataanalyser kan ändå slutsatser kring orsak-samband dras, med hjälp av bland annat 

ett chi två test (se avsnitt 3.8.1). För att få en systematiskt och standardiserad metod krävs 

kvantifierbar data som sammanställs för att undersöka kausaliteten, detta ger en följdriktig 

riktlinje för studien (Bryman & Bell, 2014). 

 

Kopplat till metoden så studeras sambandet mellan lönesystem som en oberoendevariabel och 

personalomsättning som en beroende variabel genom graden av fast lön. Genom att förstå 

variabler som motivationsfaktorer, hygienfaktorer och ett prestationsbehov hos de anställda 

förklarar således studien sambandet mellan lönesystemet och anställningstiden. 
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I tabellen som följer beskrivs strukturen för den tvärsnittsdesign som tillämpas i studien. 

Tabell 1, tvärsnittsdesign. 

 
De olika lönesystemen är studiens oberoende variabel som avser att förklara den beroende 

variabeln genomsnittlig arbetstid genom att förstå hur motivationsfaktorer, prestationsbehov, 

hygienfaktorer påverkar de anställda att behålla eller avsluta sin tjänst.  

  

 

3.3 Kvantitativ forskning som strategi 
Kvantitativ forskning kan tolkas som den strategi där datainsamling- samt analysen uttrycks i 

mätbara variabler. Därför krävs det tillgänglighet för siffror som går att mäta i den 

kvantitativa forskningen. Den kvantitativa forskningen baserar sig på ett deduktivt synsätt, 

som kan kopplas till teoriprövning. Den deduktiva ansatsen fokuserar på tidigare teorier som 

ligger till grund för den forskning som utförs. I samband med teoriprövningen utformas 

hypoteser som prövas för att kunna ta ställning ifall att den teori som ska prövas stämmer 

(Bryman & Bell 2014). Studien avser att använda en kvantitativ strategi då ändamålet är att 

undersöka anställningstiden hos telefonförsäljare genom att ta reda på antalet anställningsår 

för vardera lönesystem. För att förklara anställningstiden hos respondenterna används 

teorierna McClellands behovsteori och Herzbergs tvåfaktorsteori, därav blir studien deduktiv 

genom att utgå ifrån en teoriprövning.  

 

3.4 Begrepp 
Vid kvantitativ forskning används som tidigare nämnt oftast en deduktiv ansats som innebär 

att ta ställning till redan befintlig teori med hjälp av hypoteser. Med utgångspunkt ur teorin är 

användningen av begrepp centralt och används för att mäta de tilltänkta variablerna i studie. 

(Bryman & Bell, 2014) enkätstudien utgår ifrån ett antal begrepp som är centrala för att 

förklara personalomsättningshastigheten för de olika lönesystemen. 

 

3.4.1 Enkätstudiens begreppsdefinitioner 

-Motivationsfaktorer (Prestationsfaktor) 

Avser att förklara det Herzberg beskriver som prestationsfaktorer, där pengar i sig inte är en 

motivationsfaktor utan känslan av att prestera för sin egen skull. Herzberg menar därför att 

motivationsfaktorer antingen är något som finns och skapar en trivsel, eller inte finns och 

därav skapar en icke trivsel. Prestationsfaktorer innefattar dels att skapa en tillfredställelse av 
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att genomföra något signifikant, problemlösning och att kunna se ett resultat av genomfört 

arbete (Abrahamsson & Andersen, 2005). 

 

-Prestationsbehov avser att förklara en positiv inställning till det McClelland beskriver som att 

prestera eller bemästra något (Abrahamsson & Andersen, 2005).  

 

-Hygienfaktorer (Ekonomisk ersättning) 

Avser att förklara en del av det Herzberg beskriver som hygienfaktorer, alltså ekonomisk 

ersättning. Där kan den anställde känna att det finns, alternativt inte finns en vantrivsel som 

grunder sig i lönen som denne erhåller (Abrahamsson & Andersen, 2005). 

 
För att kunna få ett mått på begreppen är det av nytta att använda sig av indikatorer för att 

sätta in begreppen i en enkätfråga. Indikationerna är således nödvändiga för att beskriva en 

attityd till något som respondenterna svarar på (Bryman & Bell, 2014). I studien så används 

dessa indikationer för att ta reda på respondenternas attityd till prestationsfaktorer, 

hygienfaktorer och prestationsbehov. 

 

3.5 Analysmetod 
Bryman & Bell (2017) förklarar att analys av kvantitativ data kan ske genom flera olika 

tekniker. Som insamlingsmetod av data använde sig studien av enkäter som i många andra fall 

av tvärsnittsstudier. En tvärsnittsstudie använder sig i vanliga fall av strukturerade intervjuer 

alternativt enkätfrågor. Fördelen med att använda enkäter istället för exempelvis strukturerade 

intervjuer kan vara att enkäter är en snabbare insamlingsmetod, då respondenterna faktiskt 

fyller i sina svar på egen hand (Bryman & Bell, 2014). På grund av den begränsade tiden 

studien hade så valdes därför enkätfrågor före strukturerade intervjuer. I följande studie 

används ett chi-två test för att få ut sannolikheten av att ett samband finns mellan de två 

variablerna, lönesystem och anställningstid. Chi-två testet genomfördes med hjälp av 

statistikprogrammet SPSS 24. Bryman & Bell (2014) förklarar att programmet används för att 

implementera tekniker som i exempelvis chi-två test. Vidare förklarar de att programmet 

använder sig av formler som går att lära sig på egen hand men som är förprogrammerade i 

SPSS och därför förenklas i användning av programmet. 

3.6 Frekvenstabell 
En frekvens visar antalet personer som tillhör en kategori utifrån svaren som erhållits av 

respondenterna. En frekvenstabell kan således användas för att visa på vilka respondenter som 

tillhör vilken svarkategori sett till antal personer och en procentuell andel (Bryman & Bell, 

2014). Studien presenterar svaren från respondenterna genom respektive lönesystem och 

deras svar på enkätfrågorna i frekvenstabeller där antalet svar för varje kategori och 

procentandel tillkännages. Analysen diskutera därefter i procentandel för att underlätta för 

läsaren. 
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3.7 Hypotesprövning 
I strukturen av ett signifikanstest ska en nollhypotes formuleras för att hävda att två variabler 

inte har ett samband. Därefter ska en signifikansnivå bestämmas för att vara en grund för om 

nollhypotesen ska förkastas eller antas (Bryman & Bell, 2014). Studien använder sig av 

hypotes 1-10, grundat i teoretiskt ramverk, som förklarar att ett samband finns mellan två 

variabler (exempelvis: lönesystem och anställningstid), ifall att sambandet inte existerar 

förkastas hypotesen och leder till att nollhypotesen bekräftas således att sambandet inte går att 

påvisa.  

 

3.7.1 Typ 1 och 2 fel 

I användning av signifikansnivå så finns risken för två typer av fel, typ 1 och 2. Ett typ 1 fel 

sker då nollhypotesen förkastas trots att den stämmer, således att ett samband inte existerar 

fast forskaren väljer att behålla resultatet om att ett samband finns. Typ 2 fel sker vid 

motsatsen då nollhypotesen antas fast än den inte stämmer, således att ett samband finns fast 

forskaren väljer att förkasta resultatet att ett samband existerar (Bryman & Bell, 2014). 

Studien riskerar framförallt att begå ett typ 2 fel då svaren varit begränsade till 91 personer 

och fler samband förkastas vid få svar. 

 

3.8 Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om huruvida studien kan förlita sig på att samma resultat skulle visa sig 

vid samma undersökning fast vid ett nytt genomförande. Reliabiliteten handlar därför om att 

undersöka ifall att det är slumpen som avgör alternativt om tillfälligheter påverkar resultatet 

(Bryman & Bell, 2014). Därför har studien genomfört et chi-två test för att undersöka om ett 

samband faktiskt finns eller om det är slumpen som gett upphov till resultatet. 

3.8.1 Chi-två test 

Chi-två testet avser att bestämma säkerheten för att ett samband mellan två variabler i 

verkligheten faktiskt existerar. Testet gör en beräkning av ett förväntat resultat, det vill säga 

värdet ifall att slumpen bestämmer. Testet i sig ger inte någon mening utan är användbart då 

det tolkas i relation till signifikans nivån, det vill säga p-värdet. Chi-två testet är således i sig 

inte till för att ge ett resultat utan en signifikans som beräknar hur säkert det erhållna resultatet 

är. Signifikansen ger inte ett hundraprocentigt svar som gäller för hela populationen utan ger 

snarare en indikation på hur sannolika resultaten är för att upprepa sig. I sammanfattning ger 

signifikansnivån ett resultat för hur sannolikt resultatet är att upprepa sig. Används ett p-värde 

som signifikans så ger det därför en indikation för hur många gånger resultatet skulle upprepa 

sig ifall att slumpen bestämde. Har sannolikheten 95% chans att upprepa sig så blir således p-

värdet 0,05, vilket säger att om slumpen skulle bestämma så kommer resultatet inte att 

upprepa sig 5 gånger av hundra. För att få en signifikansnivå som är säker på att sambandet 

inte beror på slumpen eller tillfälligheter är det viktigt att inte sätta en för hög signifikans nivå 

dvs. över exempelvis 0.1 där slumpen kan påverka 1 gång av 10 (Bryman & Bell, 2014). 

Lacy, Fico & Riffe (2014) menar att en vanlig gräns att lägga signifikansnivån är på p 0.05 alt 

p 0.01, därför har studien valt att använda sig av p 0.05. 
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Nominalvariabler sammanfattas som de variabler som kan kategoriseras men inte rangordnas. 

Variablerna kan inte heller sammanfatta att något är mer eller mindre utan kategoriseras 

snarare (Bryman & Bell, 2014) Enkäten använder sig av nominalvariabler när frågorna 

besvaras som ja och nej. 

 

Kvotvariabler sammanfattas som de variabler som har lika stora avstånd ifrån varandra, 

skillnaden mellan exempelvis tid (Bryman & Bell, 2014). Enkäten använder sig av 

kvotvariabler med frågan om anställningsår, 1-10år. 

 

3.9 Validitet 

3.9.1 Begreppsvaliditet 

Begreppsvaliditet avser ett kriterium för framförallt kvantitativ forskning och kallas ibland för 

teoretisk validitet. Den teoretiska validiteten avser ett mått för att begreppen i enkäten faktiskt 

avspeglar det som är tänkt att undersöka (Bryman & Bell, 2014). För att styrka 

begreppsvaliditeten har studien utformat indikatorer som avser att förklara de delar av 

begreppen som används för enkätfrågorna (se avsnitt 3.4.1 & 3.12). 

3.9.2 Intern validitet 

Den interna validiteten är ett kriterium som oftast avser frågor angående om det kausala 

sambandet verkligen stämmer. Det handlar således om att vara säker på att det inte finns 

några andra variabler som påverkar den oberoende variabeln alltså effekten annat än den 

beroende variabeln (Bryman & Bell, 2014). Studien har ett noggrant utvalt teoretiskt ramverk 

för att förklara den mellanliggande variabeln och styrker därmed sin interna validitet (se 

avsnitt 3.1). 

3.9.3 Extern validitet 

Den externa validiteten syftar till att förstå huruvida studien kan generaliseras till 

populationen som undersökts. Det finns alltid en risk för kvantitativa studier att generalisera 

till fel population ifall att urval inte är tillräckligt definierat. Därför gäller det i en kvantitativ 

studie att vara noggrann med att skapa ett representativt studie som går att indikera resultatet 

till populationen, således det som avses att undersöka (Bryman & Bell, 2014). För Urval se 

avsnitt 3.11. Urvalet i studien ska kunna förklara hur en telefonförsäljares anställningstid kan 

påverkas av ett lönesystem. Därför är studien riktad till telefonförsäljare i alla typer av 

branscher så länge de tillhör ett callcenter. Därför är det viktigt att avgränsningen inte blir för 

snäv i studien, då det riskerar att inte tillåtas ge en indikation för telefonförsäljare överlag. Då 

urvalet hamnade på studenter så finns en risk att dessa respondenter avslutat att avsluta sin 

tjänst för att studera, därför kan en brist tyckas uppstå i den externa validiteten. Frågorna är 

däremot utformade utifrån det teoretiska ramverket och är preciserade noggrant för att inte bli 

påverkade av andra faktorer än den ekonomiska ersättningen, tillfredsställande 

prestationsfaktorer och prestationsbehov.  
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3.10 Litteratursök och datainsamling 
För att få en övergripande kunskap om vad som motiverar människor på en arbetsplats för att 

förklara den stora personalomsättningen som existerar hos callcenterbranschen hämtade 

studien tidigare litteratur. Litteratur som vetenskapliga artiklar, tidningsartiklar samt annan 

relevant information om just den branschen för att skapa en större förståelse om varför det ser 

ut som det gör. Insamling av litteratur gjordes genom sökningar på Örebro Universitets 

databas Summon, Google Scholar och sökningar på Google för att hämta information och 

artiklar om problemområdet. Nyckelord för exempel som användes för att få fram data var 

motivation, employee turnover och work motivation, några centrala begrepp som varit centrala 

i denna undersökning. Anledningen till att använda sig av tidigare litteratur är att det kräver 

mindre tid att utgå ifrån teori än empiri, samt att det finns ett stort utbud av källor för att 

förklara liknande fenomen (Christensen, Grääs och Haglund, 2010). I studien ställs insamlad 

teori mot primärdata som studien hämtat med hjälp av en kvantitativ metod. 

 

Primärdata vilket utgör empirin som samlades in till den här studien utfördes genom en 

kvantitativ metod då författarna använde sig av en enkät med 11 frågor kopplade till teorin. 

Empiri som behövdes för att förklara vad som motiverar individer att stanna kvar på 

arbetsplatsen.  

 

3.11 Urval 
Studien valde att undersöka callcenters, en bransch som präglas av hög personalomsättning. 

Respondenterna är slumpvis utvalda genom att studien skickade ut enkäter i Dom Kallas Oss 

Studenter med över 14 000 medlemmar, vilket är en samlingsgrupp för alla Örebros studenter 

som har tillgång till Facebook, även studenter som avslutat sin studie för att få ett brett urval 

av individer som har arbetat inom telekombranschen i flera olika städer. Målgruppen för 

enkäten är individer som har arbetat inom telekombranschen och har avslutat sin tjänst där på 

grund av olika anledningar. Urvalet är inte helt ett representativt urval och gör därför inte ett 

tvärsnitt av populationen på grund av det begränsade antalet respondenter (Denscombe, 

2016).  

 

Det studien använder sig av är ett icke-sannolikhetsurval, något som Denscombe (2016) 

förklarar att det är som uppgift att generera ett representativt urval, men har en viss 

bestämmanderätt eller frihet i något skede av urvalsprocessen på grund av olika anledningar 

som. Ingen möjlighet att inkludera ett tillräckligt stort urval, forskaren vet inte hur många 

människor som utgör undersökningspopulationen. Studien använde sig som sagt av Dom 

Kallar Oss Studenter, något som syftar på att studien riktade in sig på en viss typ av individer, 

det vill säga studenter som har tillgång till Facebook. 

 

Det finns dock fördelar och nackdelar med att ha ett urval, för det första är det tids- och 

kostnadsbesparing. Reducerar tiden för att samla in data i jämförelse med en strategi där det 

inkluderas en större del människor som är utspridda i landet. Nackdelar med urval är dock att 

det kan bli en snedvridning av urvalet eller ett urvalsfel, om studien hade valt ett annat urval 
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så skulle det kunna ge ett annorlunda fynd (Denscombe, 2016). Ett annorlunda fynd i studiens 

fall skulle vara att undersökningen hittat individer som arbetat på ett callcenter under en 

längre tid, med tanke på att studiens urval nu består till störst del av studenter som möjligen 

har avslutat sin tjänst där på grund av studier. Antal respondenter i studien uppgick till 92st 

med olika anställningstider och lönesystem. För utskick av enkät se bilaga. 

 

Studiens oberoende och beroende variabeln vart besvarad av samma population, de anställda. 

Detta gör att svaren kan manipuleras ifrån de anställda som kan ge en felaktig blid över hur 

lång anställningen pågått. De anställdas vision av anställningen fick ligga till grund för urvalet 

då inget svar kunde nås angående anställningstid via företag i branschen. Totalt kontaktades 

sex företag som bedriver callcenterverksamhet via mail och telefon, samt flera olika anställda 

utan framgång. 

 

3.12 Enkätfrågor 
*Hur länge varade din anställning? Avrunda.  

(svara i år avrunda uppåt nedåt) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+ 

 

Frågan har som syfte att svara på den genomsnittliga anställningstiden hos de tidigare 

telefonförsäljarna. Svaret står som grund för graden personalomsättning utifrån det angivna 

lönesystemet. (Hypotes 1) 

 

Vilket av följande lönesystem hade du? 

(Fast lön 0 - 10 000 kr + Provision) (Fast lön, mer än 10 000 kr + Provision) (Enbart 

provision) 

 

Frågan ställs för att utgöra vilket lönesystem den tidigare anställda jobbat med. 

 

Empirisk definition- Herzbergs motivationsfaktorer 

Motivationsfaktorer avser att förklara ifall att trivsel eller icke trivsel existerar gällande de 

olika faktorerna (Herzberg, 1959). Enkäten använder motivationsfaktorn prestation, genom att 

förklara tillfredsställelsen i att genomföra arbete, lösa problem och se ett resultat ifrån ett 

utfört arbete. 

 

1. (1) Jag kände tillfredsställelse i att genomföra arbetet på min tjänst som telefonförsäljare. 

JA---NEJ 

Indikationer - (Abrahamsson & Andersen, 2005, p. 149) 

Tillfredsställelse i att genomföra ett arbete.  

“Prestationer (Tillfredsställelse i att genomföra ett arbete, att lösa problem, att se resultat av 

sitt arbete)” (Hypotes 2) 

 

2. (1) I Min tidigare roll som telefonförsäljare krävdes problemlösning i arbetsuppgifterna. 

JA---NEJ 
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Indikationer - (Abrahamsson & Andersen, 2005, p. 149) 

Tillfredsställelse i att lösa problem.  

“Prestationer (Tillfredsställelse i att genomföra ett arbete, att lösa problem, att se resultat av 

sitt arbete)” (Hypotes 3) 

 

3. (1) I min tidigare tjänst som telefonförsäljare såg jag resultat av det arbete jag utförde. 

JA---NEJ 

Indikationer - (Abrahamsson & Andersen, 2005, p. 149) 

Tillfredsställelse i att se resultat i utfört arbete.  

“Prestationer (Tillfredsställelse i att genomföra ett arbete, att lösa problem, att se resultat av 

sitt arbete)” (Hypotes 4) 

 

Empirisk definition- McClellands prestationsbehov 

McClellands prestationsbehov avser bland annat att förklara de individer som blir motiverade 

av att jobba med något under en längre tid och att arbetet resulterar i något bra eller uppnår 

något speciellt. Samt göra något bättre än andra och uppnå eller överstiga sina egna uppsatta 

mål (Abrahamsson & Andersen, 2005). Enkäten använder McClellands prestationsbehov för 

att få en förklaring på vilka anställda som har ett prestationsbehov. 

 

4. (1) I min tidigare tjänst som telefonförsäljare fick jag chansen att uppnå säljresultat på 

kortare tid. 

JA---NEJ 

Indikationer- (Abrahamsson & Andersen, 2005, p.147). 

“Arbeta för att göra några bra eller uppnå något speciellt.” (Hypotes 5) 

 

5. (2) I min tidigare anställning som telefonförsäljare ville jag prestera bättre än andra. 

JA---NEJ 

Indikationer- (Abrahamsson & Andersen, 2005, p.147). 

“Göra något bättre än andra” (Hypotes 6) 

 

6. (3) I min tidigare anställning som telefonförsäljare översteg jag ofta sådana mål jag själv 

satte upp. 

JA---NEJ 

Indikationer- (Abrahamsson & Andersen, 2005, p. 147) 

“Uppnå eller överskrida sådana krav som han/hon själv har satt upp ifråga om kvalitet. 

utförande eller resultat” (Hypotes 7) 

 

Empirisk definition- Herzbergs hygienfaktorer 

Hygienfaktorer avser att förklara ifall att vantrivsel eller icke vantrivsel existerar gällande de 

olika faktorerna (Herzberg, 1959). Enkäten avser att förstå hygienfaktorn ekonomisk 

ersättning, genom att förklara hur fasta löner och provision kan skapa en vantrivsel eller icke 

vantrivsel hos de tidigare telefonförsäljarna. 

 



 24 

7. (5) Andelen fast lön på min tidigare anställning var tillräcklig. 

JA---NEJ---FICK EJ FAST LÖN 

Indikationer-(Abrahamsson & Andersen, 2005, p. 149) 

Vantrivsel / Icke vantrivsel med ekonomisk ersättning. 

“Ekonomiskt ersättning lön.” (Hypotes 8) 

 

8. (5) Provisionen på min tidigare anställning var tillräcklig. 

JA---NEJ 

Indikationer-(Abrahamsson & Andersen, 2005, p. 149) 

Vantrivsel / Icke vantrivsel med ekonomisk ersättning. 

“Andra ekonomiska belöningar.” (Hypotes 9) 

 

9. (5) Den totala ekonomiska ersättningen för min tidigare anställning var tillräcklig. 

JA---NEJ 

Indikationer - (Abrahamsson & Andersen, 2005, p. 149) 

Vantrivsel / Icke vantrivsel med ekonomisk ersättning. 

“Ekonomisk ersättning (lön och andra ekonomiska belöningar).” (Hypotes 10) 

 

3.13 Metodreflektion 
Enkätenfrågan om anställningstid var bristfällig då en så stor andel visade sig jobba i endast 1 

år, som resultatet visar är det väldigt sällsynt att jobba under en längre tid som 

telefonförsäljare. Svaren utformades utifrån 1-10år i fråga 1 (hur länge varade din 

anställning?) men hade kunnat förbättras genom att undersöka månader då så pass stor 

majoritet (62%) jobbade i endast 1 år. Anledningen till valet av skala var den informationen 

som källa Unionen (2009) presenterade där endast 15% hade en anställning på 1 år och 

resterande del hade en längre anställningstid. Informationen ledde till ett antagande om att 

anställningstiden skulle vara längre än det presenterade medelvärdet 1,4 år per anställd och att 

månader därför inte behövde presenteras. En förklaring till skillnaden som enkäten utgav kan 

vara att det som tidigare nämnt bero på att det till största delen är studenter som svarat på 

enkäten och således ger en lägre anställningstid då de respondenterna valt att avsluta tjänst för 

att börja studera. För undersökningen hade dock antal månader varit mer lämpligt att jämföra 

för att få en mer precis bild av anställningstiden. Resultatet påvisar dock att 

callcenterverksamhet har en hastig personalomsättning, men hade kunnat varit mer precis. 

Slutsatserna kan ändå användas då lönesystemen har en tydlig skillnad kopplat till 

anställningstid.  

 

Då urvalet skedde till stora delar ifrån ett forum för studenter så kommer också svaren att vara 

baserade på dessas upplevelse. Därför får studien ta till hänsyn att eventuella respondenter 

avslutat sin tjänst på grund utav att vissa individer valt att börja studera. Det teoretiska 

ramverket stärkte dock de variabler som studien var beroende av för att kunna förklara 

lönesystemets roll i avslutad tjänst, genom att fråga vad respondenterna kände kring den 

ekonomiska ersättningen. 
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4. Empiri 

I det här kapitlet presenteras resultatet av enkätstudien, empirin och resultatet presenterar 

respondenternas svar på enkäten.    

 

Tabell 2. H1: Det finns samband mellan lönesystem och anställningstid (P< 0.05) 

Antal år anställd 0-1.5år 1.5>år Totalt Genomsnittlig 

anställningstid 

Lön mer än 10 000kr + provision 

(Procent) 

16 

(46%) 

19 

(54%) 

35 

(100%) 

1.9 år 

Lön mindre än 10 000kr + provision 

Procent 

23 

(72%) 

9 

(28%) 

32 

(100%) 

1.35 år 

Enbart provision 

(Procent) 

18 

(72%) 

7 

(28%) 

25 

(100%) 

1.32 år 

Totalt 

(Procent) 

62 

(27%) 

30 

(38%) 

92 

(100%) 

 

 

Tabell 3. Chi-två test för hypotes 1. 

 
Resultatet som redovisas förklarar att de respondenter som har jobbat enligt lönesystemet fast 

lön mer än 10 000kr + provision har en längre anställningstid än 1.5 år i 54% (19 av 35) av 

fallen. De respondenter som jobbat med enbart provision har svarat att de haft en 

anställningstid på 1.5 år eller mindre i 72% (18 av 25) av fallen. I de fall där respondenterna 

jobbat med lönesystemet mindre än 10 000kr fast lön + provision så har 72% (23 av 32) 

svarat att de avslutat sin tjänst efter 1.5 år eller mindre. 

 

Då P-värdet visar 0.042 förklarar resultatet att det finns ett samband mellan lönesystem och 

anställningstid. Då hypotesen behålls finns det belägg för att ett samband existerar där 

anställda enligt lönesystemet fast lön mer än 10 000kr + provision har den längsta 

anställningstiden av de tre lönesystemen. 
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Tabell 4. H2: Det finns samband mellan tillfredsställelse av genomfört arbete och 

lönesystem (P< 0.05) 

Motivationsfråga 1 Ja Nej Totalt 

Lön mer än 10 000kr + provision. 

(Procent) 

23 

(66%) 

12 

(34%) 

35 

(100%) 

Lön mindre än 10 000kr + provision. 

(Procent) 

9 

(28%) 

23 

(72%) 

32 

(100%) 

Enbart provision. 

(Procent) 

7 

(28%) 

18 

(72%) 

25 

(100%) 

Totalt 

(Procent) 

39 

(42%) 

53 

(58%) 

92 

(100%) 

 

Tabell 5. Chi-två test för hypotes 2. 

 
Resultatet som redovisas förklarar att de respondenter som arbetade mot lönesystem enbart 

provision och fast lön mindre än 10 000 + provision svarade 72% (18 av 25 samt 23 av 32) 

nej på tillfredsställelse i genomfört arbete. Där de respondenter som jobbat med lönesystem 

fast lön mer än 10 000 kr + provision svarade 66% (23 av 35) att det fanns en 

tillfredsställelse. 

 

Då P-värdet visar 0.002 förklarar resultatet att det finns ett samband mellan tillfredsställelse i 

genomfört arbete och lönesystem. Då hypotesen behålls finns det belägg för att ett samband 

finns där anställda med fast lön mer än 10 000 kr + provision fann en trivsel av genomfört 

arbete och resultat. 
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Tabell 6. H3: Det finns samband mellan problemlösning i arbete och lönesystem (P< 0.05) 

Motivationsfråga 2 Ja Nej Totalt 

Lön mer än 10 000kr + provision 

(Procent) 

28 

(80%) 

7 

(20%) 

35 

(100%) 

Lön mindre än 10 000kr + provision 

(Procent) 

17 

(53%) 

15 

(47%) 

32 

(100%) 

Enbart provision 

(Procent) 

17 

(68%) 

8 

(32%) 

25 

(100%) 

Totalt 

(Procent) 

62 

(67%) 

30 

(33%) 

92 

(100%) 

 

Tabell 7. Chi-två test för hypotes 3. 

 
Resultatet visar att respondenter med fast lön med mer än 10 000kr + provision fann en trivsel 

av problemlösning i arbetet till 80% (28 av 35) av fallen. För de respondenter med fast lön 

mindre än 10 000kr + provision visade 53% (17 av 32) av fallen att de anställda fann en 

trivsel av problemlösning i arbetet. För de anställda med enbart provision visade 68% (17 av 

25) av fallen att de fann en trivsel av problemlösning i arbetet 

 

Då P-värdet visar .064 förklarar resultatet att ett samband mellan problemlösning i arbete och 

lönesystem inte kan styrkas. Hypotesen förkastas då det inte finns någon grund för att de 

anställda under olika lönesystem finner någon skillnad i trivsel skapad av problemlösning på 

arbetsplatsen. 
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Tabell 8. H4: Det finns samband mellan att se ett resultat av utfört arbete och lönesystem (P< 

0.05) 

Motivationsfråga 3 Ja Nej Totalt 

Lön mer än 10 000kr + provision 

(Procent) 

26 

(74%) 

9 

(26%) 

35 

(100%) 

Lön mindre än 10 000kr + provision 

(Procent) 

19 

(59%) 

13 

(41%) 

32 

(100%) 

Enbart provision 

(Procent) 

17 

(68%) 

8 

(32%) 

25 

(100%) 

Totalt 

(Procent) 

62 

(67%) 

30 

(33%) 

92 

(100%) 

 

Tabell 9. Chi-två test för hypotes 4. 

 
 

Resultatet visar att de respondenter som jobbat med lönesystemet fast lön mer än 10 000kr + 

provision till 74% (26 av 35) av fallen svarat ja på att de fanns tillfredsställelse i att se resultat 

av det utförda arbetet. Av respondenter med lönesystem fast lön mindre än 10 000kr + 

provision svarade 59% (19 av 32) ja på att de fanns tillfredsställelse i att se resultat av det 

utförda arbetet. Av respondenter med lönesystem enbart provision svarade 68% (17 av 25) ja 

på att de fanns tillfredsställelse i att se resultat av det utförda arbetet. 

 

Då P-värdet visar .428 förklarar resultatet att ett samband mellan att se ett resultat av utfört 

arbete och lönesystem inte går att styrkas. Hypotesen förkastas då det inte finns en grund för 

sambandet mellan skillnad på lönesystemen och skapandet av trivsel genom resultat av utfört 

arbete. 
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Tabell 9. H5: Det finns samband mellan viljan av att uppnå ett resultat och lönesystem (P< 

0.05) 

Prestationsfråga 1 Ja Nej Totalt 

Lön mer än 10 000kr + provision 

(Procent) 

24 

69% 

11 

31% 

35 

100% 

Lön mindre än 10 000kr + provision 

Procent 

15 

(47%) 

17 

(53%) 

32 

(100%) 

Enbart provision 

(Procent) 

19 

(76%) 

6 

(24%) 

25 

(100%) 

Totalt 

(Procent) 

58 

(63%) 

34 

(37%) 

92 

(100%) 

 

Tabell 10. Chi-två test för hypotes 5. 

 
 

Resultatet visar att de respondenter som jobbat med lönesystemet fast lön mer än 10 000kr + 

provision svarat ja till 69% (24 av 35) av fallen på att det fanns en vilja att uppnå resultat. Av 

respondenter med lönesystem fast lön mindre än 10 000kr + provision svarade 53% (17 av 

32) nej på att de fanns en vilja att uppnå resultat. Av respondenter med lönesystem enbart 

provision svarade 63% (19 av 25) ja på att de fanns en vilja att uppnå resultat.  

 

Då P-värdet visar .054 förklarar resultatet att ett samband mellan viljan av att uppnå ett 

resultat och lönesystem inte går att styrkas. Hypotesen förkastas då det inte finns ett samband 

mellan lönesystemen och prestationsbehov gällande viljan av att uppnå ett resultat. 
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Tabell 11. H6: Det finns samband mellan viljan att prestera bättre än andra och lönesystem 

(P< 0.05) 

Prestationsfråga 2 Ja Nej Totalt 

Lön mer än 10 000kr + provision 

(Procent) 

23 

(66%) 

12 

(34%) 

35 

(100%) 

Lön mindre än 10 000kr + provision 

(Procent) 

20 

(62.5%) 

12 

(37.5%) 

32 

(100%) 

Enbart provision 

(Procent) 

21 

(84%) 

4 

(16%) 

25 

(100%) 

Totalt 

(Procent) 

64 

(70%) 

28 

(30%) 

92 

(100%) 

 

Tabell 12. Chi-två test för hypotes 6. 

 
 

Resultatet visar att de respondenter som jobbat med lönesystemet fast lön mer än 10 000kr + 

provision svarat ja till 66% (23 av 35) av fallen på att det fanns en vilja att prestera bättre än 

andra. Av respondenter med lönesystem fast lön mindre än 10 000kr + provision svarade 

62.5% (20 av 32) ja på att de fanns en vilja att prestera bättre än andra. Av respondenter med 

lönesystem enbart provision svarade 84% (21 av 25) ja på att de fanns en vilja att prestera 

bättre än andra.  

 

Då P-värdet visar ,177 förklarar resultatet att ett samband mellan att vilja prestera bättre än 

andra och lönesystem inte går att styrkas. Hypotesen förkastas då det inte finns en skillnad 

mellan lönesystemen och viljan att prestera bättre än andra.  
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Tabell 13. H7: Det finns samband mellan att överstiga egna uppsatta krav och lönesystem 

(P< 0.05) 

Prestationsfråga 3 Ja Nej Totalt 

Lön mer än 10 000kr + provision 

(Procent) 

19 

(54%) 

16 

(46%) 

35 

(100%) 

Lön mindre än 10 000kr + provision 

(Procent) 

10 

(31%) 

22 

(69%) 

32 

(100%) 

Enbart provision 

(Procent) 

15 

(60%) 

10 

(40%) 

25 

(100%) 

Totalt 

(Procent) 

44 

(48%) 

48 

(52%) 

92 

(100%) 

 

Tabell 14. Chi-två test för hypotes 7. 

 
 

Resultatet visar att de respondenter som jobbat med lönesystemet fast lön mer än 10 000kr + 

provision svarat ja till 54% (19 av 35) av fallen på att de översteg egna uppsatta mål. Av 

respondenter med lönesystem fast lön mindre än 10 000kr + provision svarade 69% (22 av 

32) nej på att de översteg egna uppsatta mål. Av respondenter med lönesystem enbart 

provision svarade 60% (15 av 25) ja på att de översteg egna uppsatta mål.  

 

Då P-värdet visar ,061 förklarar resultatet att ett samband mellan att överstiga egna uppsatta 

krav och lönesystem inte går att styrkas. Hypotesen förkastas då det inte finns en skillnad i 

lönesystem och prestationsbehovet med viljan att överstiga egna uppsatta krav. 
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Tabell 15. H8: Det finns samband mellan högre fast lön och icke vantrivsel (P< 0.05) 

Hygienfråga 1 Ja Nej Totalt 

Lön mer än 10 000kr + provision 

(Procent) 

26 

(74%) 

9 

(26%) 

35 

(100%) 

Lön mindre än 10 000kr + provision 

(Procent) 

9 

(28%) 

23 

(72%) 

32 

(100%) 

Enbart provision 

(Procent) 

- - - 

Totalt 

(Procent) 

35 

(52%) 

32 

(48%) 

67 

(100%) 

 

Tabell 16. Chi-två test för hypotes 8. 

 
 

Resultatet visar att de respondenter som jobbat med lönesystemet fast lön mer än 10 000kr + 

provision svarat ja till 74% (26 av 35) av fallen på att de fanns en icke vantrivsel kring den 

fasta lönen. Av respondenter med lönesystem fast lön mindre än 10 000kr + provision svarade 

72% (23 av 32) nej på att en icke vantrivsel existerade, därför menar 72% av dessa att det en 

vantrivsel existerade angående den fasta lönen.  

 

Då P-värdet visar ,000 förklarar resultatet att det finns ett samband mellan fast lön och icke 

vantrivsel på arbetet. Hypotesen behålls då det finns ett samband mellan lönesystem och icke 

vantrivsel på graden av den fasta lönen. Då de med lägre fast lön kände en vantrivsel på den 

fasta ekonomiska ersättningen jämfört med de som hade en högre fast lön. 
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Tabell 17. H9: Det finns samband mellan graden av provision och icke vantrivsel på de olika 

lönesystemen (P< 0.05) 

Hygienfråga 2 Ja Nej Totalt 

Lön mer än 10 000kr + provision 

(Procent) 

16 

(46%) 

19 

(54%) 

35 

(100%) 

Lön mindre än 10 000kr + provision 

(Procent) 

17 

(53%) 

15 

(47%) 

32 

(100%) 

Enbart provision 

(Procent) 

13 

(52%) 

12 

(48%) 

25 

(100%) 

Totalt 

(Procent) 

46 

(50%) 

46 

(50%) 

92 

(100%) 

 

Tabell 18. Chi-två test för hypotes 9. 

 
 

Resultatet visar att de respondenter som jobbat med lönesystemet fast lön mer än 10 000kr + 

provision svarat nej till 54% (19 av 35) av fallen på att de fanns en icke vantrivsel med 

provisionslönen, därför kände 54% en vantrivsel med sin tidigare provisionsgrad. Av 

respondenter med lönesystem fast lön mindre än 10 000kr + provision svarade 53% (17 av 

32) ja på att en icke vantrivsel existerade i graden av provision. Respondenterna för enbart 

provision svarade 52% (13 av 25) ja på att det fanns en icke vantrivsel i graden av provision. 

 

Då P-värdet visar ,810 förklarar resultatet att ett samband mellan graden provision och icke 

vantrivsel på arbetet inte går att styrkas. Hypotesen förkastas då det inte finns ett samband på 

skillnad mellan olika lönesystemen och vantrivsel på graden av provision. 
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Tabell 19. H10: Det finns samband mellan den totala ekonomiska ersättningen och icke 

vantrivsel på arbetet (P< 0.05) 

Hygienfråga 3 Ja Nej Totalt 

Lön mer än 10 000kr + provision 

(Procent) 

23 

(66%) 

12 

(34%) 

35 

(100%) 

Lön mindre än 10 000kr + provision 

(Procent) 

10 

(31%) 

22 

(69%) 

32 

(100%) 

Enbart provision 

(Procent) 

6 

(24%) 

19 

(76%) 

25 

(100%) 

Totalt 

(Procent) 

39 

(42%) 

53 

(58%) 

92 

(100%) 

 

Tabell 20. Chi-två test för hypotes 10. 

 
 

Gällande de respondenter med fast lön mer än 10 000kr + provision svarade 66% (23 av 35) 

att lönen faktiskt var tillräcklig, vilket beskriver en icke vantrivsel. Av respondenter med 

lönesystem fast lön mindre än 10 000kr + provision svarade 76% (19 av 32) nej på att en icke 

vantrivsel existerade i den totala ekonomiska ersättningen, således menade 76% att det fanns 

en vantrivsel i ekonomisk ersättning på sin tidigare anställning. Majoriteten på 76% (19 av 

25) av de anställda med enbart provision menade att den totala ekonomiska ersättningen inte 

var tillräcklig och resterande 24% menade att den ekonomiska ersättningen var tillräcklig. 

 

Då P-värdet visar ,002 förklarar resultatet att det finns ett samband mellan den totala 

ekonomiska ersättningen och trivsel på arbetet. Hypotesen behålls då det finns ett samband i 

skillnad hos de olika lönesystemen i vantrivsel på den totala ekonomiska ersättningen. 
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5. Analys 

I det här kapitlet följer analysen av det resultat som presenterats kopplat till 

problemformuleringen samt det teoretiska ramverket. 

 

5.1 Anställningstid 
Sambandet som bekräftades genom enkätfråga 1 mellan lönesystem och anställningstid gav 

en förklaring till att de anställda med fast lön hade mer än 10 000kr + provision i större 

utsträckning och även kommer att ha en längre anställningstid. 54% av med ett lönesystem 

som gav mer än 10 000 kr + provision stannade i 1.5 år eller mer, kontra enbart provision där 

72% stannade under 1.5 års tid eller kortare. Av de som hade en fast lön, som var lägre än 10 

000 kr + provision stannade 72 % i 1.5 år eller kortare. Genom att de lönesystem med fast lön 

vilka gav mer än 10 000kr + provision stannade en längre tid på sina jobb med en variation på 

26 samt 26 procentenheter än de andra lönesystemen så kommer denna information ligga till 

grund för kommande analys då anställningstiden är det centrala intresset för studien. 

Analysen kommer genomgående att återkoppla resultatet av anställningstiden för att förklara 

varför den skiljer sig i de olika lönesystemen. 

 

5.2 Motivationsfaktorer 
Ett samband finns mellan tillfredsställelse av genomfört arbete och lönesystem. 

 

Det sambandet som bekräftades genom enkätfråga 3 där tillfredsställelse av genomfört arbete 

och lönesystem finns en skillnad mellan lönesystemen. Fast lön med mer än 10 000kr + 

provision kände en starkare tillfredsställelse av det genomförda arbetet jämfört med de andra 

lönesystemen. Anställda med fast lön mer än 10 000kr + provision känner således att det finns 

en större trivsel i arbetet i enlighet med Herzberg (1959) som hävdar att trivsel förekommer 

om det finns tillfredsställelse i genomfört arbete.  

 

Det finns inte ett påvisat samband mellan problemlösning i arbete och lönesystem. 

 

Det finns ingen grund för de svar som förklarar att de med fast lön mer än 10 000kr + 

provision finner en trivsel av problemlösning i arbetet i större utsträckning än de andra 

lönesystemen. Ifall att hypotesen skulle antas, så kan trivsel från problemlösning förklara att 

80% av de med fast lön med mer än 10 000kr + provision har en längre anställningstid genom 

att tillfredsställelse finns då problemlösning i arbetet existerar. Kopplat till Herzberg (1959) 

om att tillfredsställelse genom problemlösning ger en positiv verkan på trivsel kan svaren 

förklara att de med fast lön mindre än 10 000kr + provision står för minst antal tillfredsställda 

genom problemlösning. För vidare analys så behövs en signifikansnivå som antar sambandet 

och förklarar att lönesystemen främjar en situation där problemlösning finns och som i sin tur 

ger en trivsel. 
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Det finns inte ett påvisat samband mellan att se ett resultat av utfört arbete och lönesystem. 

 

Herzberg (1959) belyser att tillfredsställelse på en arbetsplats kan ges då prestationsfaktorer 

finns, en prestationsfaktor kan vara att se resultat av eget utfört arbete. Något som inte 

stärktes i den här studien om vilket lönesystem som skapade mest tillfredsställelse av ‘utfört 

arbete’. För vidare analys av tillfredsställelse i att se resultat behövs också ett test där 

signifikansnivån antar att ett samband finns med lönesystemen. Skulle signifikansnivån anta 

att ett samband mellan resultat av utfört arbete och lönesystem finns så skulle de anställda 

med fast lön mer än 10 000kr + provision visa en högre tillfredsställelse i arbetet än de andra 

lönesystemen genom att 74% upplevde att resultat av utfört arbete förekom.   

 

Resultatet av fråga 3 förklarar att de med lönesystemet fast lön mer än 10 000kr + provision i 

större utsträckning har haft en större tillfredsställelse i arbetet än de andra lönesystemen som i 

sin tur inte skiljer sig från varandra. Resultaten av fråga 4 och 5 förkastas men visar tendenser 

på att de anställda med fast lön mer än 10 000kr + provision även här bekräftar att det finns en 

tillfredsställelse i högre utsträckning än de andra lönesystemen. Detta motiveras med 

Herzberg (1959) som menar att om motivationsfaktorn prestation uppfylls så finns det en 

trivsel på arbetsplatsen. Det finns framförallt en högre tillfredsställelse hos lönesystem fast 

lön mer än 10 000kr + provision som visat på att det förekommit tillfredsställelse i genomfört 

arbete. Då anställningstiden varit längst för de med lönesystemet fast lön mer än 10 000kr + 

provision visar studien också på att de med högre tillfredsställelse kommer att resultera i en 

längre anställningstid. 

 

5.3 Prestationsbehov 
Det finns inte ett påvisat samband mellan viljan av att uppnå ett resultat och lönesystem. 

 

Med risk för ett typ 2 fel så förkastas hypotesen om att det finns ett samband mellan viljan av 

att uppnå resultat och lönesystem. Det finns således ingen grund för att något lönesystemen 

uppfyller ett prestationsbehov med att uppnå säljresultat, då de tre lönesystemen gav ett 

liknande resultat. Fast lön mer än 10 000kr + provision och enbart provision gav en högre 

procent med 69% respektive 63% jämfört med fast lön mindre än 10 000kr + provision där 

resultatet blev 53% uppfyllde prestationsbehovet. Skulle hypotesen om att det finns ett 

samband antas så förklarar resultaten att de med fast lön mer än 10 000kr + provision och 

enbart provision i en större utsträckning har ett prestationsbehov gällande viljan av att uppnå 

resultat. McClleland i Abrahamsson & Andersen (2005) menar att prestationsbehovet kan 

förklaras som en positiv inställning till att prestera något och att behovet är beroende av 

vilken uppgift som ska bemästras. Kopplat till svaren så kan prestationsbehovet förklara att de 

med enbart provision känner ett större behov att prestera då de jobbar mot endast 

prestationsbaserad lön. 
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Det finns inte ett påvisat samband mellan viljan att prestera bättre än andra och lönesystem. 

 

Även här måste sambandet mellan viljan att prestera bättre än andra och lönesystem förkastas, 

men diskuteras då risken för ett typ 2 fel kan vara aktuellt. Det finns en skillnad i resultatet 

hos respondenterna där 80% med enbart provision svarade att de ville prestera bättre än andra, 

då de andra lönesystemen gav ett svar på 66% för dem som hade fast lön mer än 10 000kr + 

provision och 62.5% på fast lön mindre än 10 000kr + provision. Något som tyder på att 

anställda med enbart provision känner ett större behov att prestera då de jobbar mot endast 

prestationsbaserad lön. Precis som i föregående fråga så kan svaren kopplas till McClelland i 

(Abrahamsson & Andersen, 2005) som förklarat att behovet delvis kan uppstå utifrån en 

särskild situation som existerar. 

 

Det finns inte ett påvisat samband mellan att överstiga egna uppsatta krav och lönesystem. 

 

Det går inte heller här att anta ett samband mellan att överstiga egna uppsatta krav och 

lönesystem, men svaren kan reflektera över en tendens att de som jobbat med lönesystemet 

enbart provision känner en positiv inställning till att överstiga egna krav i större utsträckning 

än de andra lönesystemen. Precis som de tidigare frågorna gällande prestationsbehov så svarar 

också den här frågan för att de med enbart provision skulle ha en positiv inställning till att 

överstiga egna mål i större utsträckning än de andra lönesystemen. Kopplat till Abrahamsson 

& Andersen (2005) kan behovet uppstå utifrån de anställdas personlighetsdrag. Således skulle 

svaren förklara att de med personlighetsdrag som motsvarar ett prestationsbehov i större 

utsträckning väljer att jobba med en prestationsbaserad lön.  

 

Enligt resultaten går det inte att anta något av prestationsbehoven kopplat till de olika 

lönesystemen, men det finns en tendens för att de med enbart provision har ett större 

prestationsbehov än de anställda med andra lönesystem. Detta kan tänkas förklaras genom att 

de som har ett personlighetsdrag som motsvarar ett prestationsbehov väljer att jobba mot en 

prestationsbaserad lön. Svaren ger således ingen indikation på anställningstiden då de som 

jobbar med enbart prestationsbaserad lön haft en positiv inställning till jobbet, men ändå den 

kortaste anställningstiden. 

 

5.4 Hygienfaktor 
Det finns ett samband med högre fast lön och icke vantrivsel. 

 

Herzberg (1959) belyser att lön är något som skapar en icke vantrivsel eller vantrivsel på 

arbetsplatsen, med otillräcklig lön känner individen en vantrivsel något som i sin tur kan leda 

till en avslutad anställning. Något som förklarar studiens resultat då 74% av de med 

lönesystemet fast lön mer än 10 000kr + provision svarade att den fasta lönen var tillräcklig, 

jämfört med de 72% på lönesystemet fast lön mindre än 10 000kr + provision svarade att den 

inte var tillräcklig. Kopplat till anställningstiden så finns det också ett samband där de med 

fast lön mer än 10 000kr + provision hade ett genomsnitt på 1,9 år (se tabell 2) och de med 

fast lön mindre än 10 000kr + provision 1,35 år. Således förklarar sambandet att de med fast 
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lön mer än 10 000kr + provision funnit icke vantrivsel i större utsträckning och de med fast 

lön mindre än 10 000kr + provision haft vantrivsel. 

 

Det finns inte ett påvisat samband mellan graden provision och icke vantrivsel på de olika 

lönesystemen. 

 

Hypotesen om att det finns ett samband mellan graden av provision och icke vantrivsel 

förkastas men kan ändå förklara att de med för liten grad av provision funnit en större 

vantrivsel. Detta kan förklaras genom att respondenterna faktiskt svarat att provisionen inte 

varit tillräcklig, genom att svara nej. Svaren mellan de olika lönesystemen skiljer sig inte i 

någon större utsträckning, men där fast lön mer än 10 000kr + provision funnit en vantrivsel 

genom att provisionen inte varit tillräcklig. Som tidigare beskrivet då McClelland i 

(Abrahamsson & Andersen, 2005) menar på att ett behov kan växa fram utefter situationen så 

kan svaren förklara att de som jobbat mot enbart provision och lön mindre än 10 000kr fast 

lön + provision haft ett större prestationsbehov eftersom de måste förlita sig på provisionen.  

 

Det finns ett samband mellan den totala ekonomiska ersättningen och icke vantrivsel på 

arbetet.  

 

Hypotesen om att ett samband fanns mellan den totala ekonomiska ersättningen och icke 

vantrivsel antogs. Den var tillräcklig i de flesta fall på lönesystemet fast lön mer än 10 000kr 

+ provision och ledde till en icke vantrivsel, jämfört med de andra två lönesystemen som 

svarade att totala lönen inte var tillräcklig. Lägre lön och enbart provision gav ett svar på en 

mer förekommande vantrivsel, med 76% av respondenterna på fast lön mindre än 10 000kr + 

provision svarade att den totala ekonomiska ersättningen inte var tillräcklig, samt 76% på 

enbart provision svarade att den inte var tillräcklig. Herzberg (1959) menar på att lönen 

endast motiverar en liten andel anställda och ger en icke vantrivsel eller vantrivsel hos 

individer om den är tillräcklig eller otillräcklig. Kopplat till svaren enkäten gav så förklarar 

detta hur en högre fast lön resulterar i färre fall av icke vantrivsel. 

 

Gällande enkätfrågorna om ekonomisk ersättning så visade svaren på att de med lönesystem 

fast lön mer än 10 000kr + provision i större utsträckningen funnit fler fall av icke vantrivsel 

gällande lönesystemet. Kopplat till Herzberg (1959) som menar på att lönen endast motiverar 

en liten andel anställda så kan också svaren förklaras genom att de lönesystemet som haft en 

längst genomsnittlig anställningstid också menar att det funnits minst fall av vantrivsel.  
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6. Slutsats 

I det här kapitlet presenteras en slutsats över vad studien kommit fram till. 

 

Resultatet visade att majoriteten (62%) av anställda försäljare på callcenters väljer att avsluta 

sin anställning efter 1.5 års tid eller mindre. Kopplat till problembeskrivningen så bekräftar 

således enkäten att telefonförsäljare har en hög personalomsättning, där enkäten visar på en 

ännu högre personalomsättning än den Holman (2007) presenterat på där 20 % väljer att 

avsluta sin tjänst efter 1 år. En förklaring till den markanta ökningen kan vara att det skiljer 

sig 10 år mellan studierna och att personalomsättning nu blivit ännu högre. 

 

McClelland i Abrahamsson & Andersen (2005) menar att ett prestationsbehov innebär att det 

finns en positiv inställning till att prestera. Studien visar också på att de som jobbar med 

telefonförsäljning behöver ett prestationsbehov för att jobba med prestationsbaserad lön. 

Något som framkommer tydligt där anställda med enbart provision känt ett högre 

prestationsbehov än de andra lönesystemen.  

 

Lönesystemet med fast lön mindre än 10 000kr + provision i studien motsvarade det som 

skapade flest otillfredsställande faktorer och högst grad av vantrivsel. Genom att höja den 

fasta lönen skulle det kunna ge mindre fall av vantrivsel, något som i vissa fall kan motivera 

individer men främst skapa en icke vantrivsel. Dock måste prestationsfaktorer på 

arbetsplatsen förändras för att individer ska stanna längre. Då studien utgått ifrån ett brett och 

okänt urval av arbetsgivare kan arbetsplatserna skilja sig avsevärt från varandra, med ett 

företag som besitter mer tillfredsställande faktorer jämfört ett annat där faktorerna är 

minimala.  

 

Ett lönesystem kan påverka personalomsättningen genom att skapa en trivsel genom att det 

finns tillfredsställande faktorer och en icke vantrivsel som motsvarar de faktorer som påverkar 

den ekonomiska ersättningen. Personalomsättningen blir således lägre för lönesystemen som 

kan uppfylla fler motivation- och hygienfaktorer. Lönesystem fast lön mer än 10 000kr + 

provision är således det mest effektiva för att skapa en lägre personalomsättning då det 

motsvarar att tillfredsställande faktorer finns och att icke vantrivsel existerar i större 

utsträckning gällande ekonomisk ersättning. Det är inte möjligt för studien att undersöka en 

specifik nivå av lön som är optimal för en låg personalomsättning, med anledningen att 

utformningen av ett lönesystem kan ska på åtskilliga sätt. Studiens resultat pekar på att 

lönesystemet fast lön mer än 10 000kr + provision är det mest effektiva för en låg 

personalomsättning av de lönesystem som presenteras och visar på att kombinationen av en 

högre fast lön + provision är optimalt. Däremot kan ingen specifik nivå av den fasta lönen och 

provision fastställas. 

 

 



 40 

6.1 Diskussion 
I det här kapitlet följer en diskussion om vad analysen av resultatet inneburit för studien. 

 

Då anställningstiden varit längst för de med lönesystemet fast lön mer än 10 000kr + 

provision visar studien också på att de med högre tillfredsställelse kommer att resultera i en 

längre anställningstid. Anställningstiden kommer också vara föranlett av den vantrivsel eller 

icke vantrivsel som finns gällande ekonomisk ersättning. Att studiens resultat visar på att det 

finns ett samband mellan arbetstillfredsställelse och en längre anställningstid kan styrkas i 

Abbasi & Hollman (2000) som belyser att individer som inte känner en arbetstillfredsställelse 

kommer avsluta sin anställning. Fast lön mer än 10 000kr + provision gav mest positiva 

resultat och gav framförallt i flest fall en tillfredsställelse och trivsel hos de anställda, till 

skillnad mot de andra två lönesystemen där arbetsplatsen inte uppfyllde samma 

tillfredsställelse. Samma samband gick att finna ur ekonomisk ersättning och en icke 

vantrivsel som fast lön mer än 10 000kr + provision stod för i större utsträckning än de andra 

lönesystemen. Herzberg (1959) argumenterar för att en låg vantrivsel och hög tillfredsställelse 

skapar en arbetsplats där individer uppfattar en hög motivation och har få klagomål.  

 

De svar som erhölls gällande de anställda och prestationsbehov kunde inte antas och går 

således inte att koppla till anställningstiden, men sammanfattar de anställdas behov kopplat 

till lönesystemen på ett relevant sätt. Enligt McClelland i Abrahamsson & Andersen (2005) så 

går behoven att se som ett personlighetsdrag och är inlärda hos individen, vilket också kan 

förklara att de som jobbat mot enbart provision också är individer som känt en positiv 

inställning till att prestera eller bemästra en uppgift. Detta eftersom dessa individer som 

jobbat mot enbart provision också visat i högre utsträckning att de är nöjda med graden av 

provision kopplat till fråga åtta i enkäten. Däremot finns det ingen grund för att de som haft 

en positiv inställning till prestation skulle ha en längre anställningstid i en 

telefonförsäljningstjänst. 

 

Herzberg (1959) menar att lön endast motiverar ett fåtal individer. Detta kan förklara varför 

skillnaden på svaren gällande ekonomisk ersättning inte blev större mellan lönesystemen. 

Förklaringen till att de som menade att en icke vantrivsel existerade i lönesystemet fast lön 

mer än 10 000kr + provision kan således vara det finns individer som faktiskt motiveras av 

lön. 

 

Herzberg (1959) menar att det inte går att använda hygienfaktorer för att motivera individer 

då hygienfaktorerna är skapar en vantrivsel eller icke vantrivsel. Genom att använda 

exempelvis ekonomisk ersättning som motivationsfaktor så kan det skapa negativa resultat i 

längden. Det går därför inte att motivera individer utan att ändra på de tillfredsställande 

faktorerna på arbetsplatsen. Kopplat till studien är det möjligt att uppnå mindre vantrivsel 

genom förhöjd ekonomisk ersättning hos fast lön mindre än 10 000kr + provision och enbart 

provision, men för att dem ska stanna längre på arbetsplatsen bör arbetsgivaren även ändra på 

de tillfredsställande prestationsfaktorerna. Således ger svaren i enkäten en indikation för att 

lönesystemen fast lön mindre än 10 000kr + provision och enbart provision inte skapar en 
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trivsel i de tillfredställande prestationsfaktorerna och att det finns mer fall av vantrivsel 

gällande den totala lönen. 

 

6.2 Förslag till vidare forskning 
För vidare forskning kan det vara av intresse att undersöka kostnaderna för den 

personalomsättning som finns i en specifik bransch och ställa detta mot antal försäljningar per 

lönesystem. På så sätt kan företag planera ifall att det är värt att ha en hög personalomsättning 

och genera fler sälj eller om de vill ha en låg personalomsättning som generar mindre sälj om 

så är fallet. 
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Bilaga 

 

”Hej! 

Vi är två studenter som skriver C-uppsats i företagsekonomi och avser att undersöka dig som 

tidigare jobbat med telefonförsäljning och valt att avsluta din tjänst. 

Passar du in på profilen som tidigare anställd telefonförsäljare? se då till att svara på vår 

enkät, det tar inte mer än 3 minuter. 

Tack på förhand” 

 

 

Nedan följer enkätens upplägg. 

 

1.Hur länge varade din anställning? Avrunda.  

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10+) 

 

2.Vilket av följande lönesystem hade du? 

 

Fast lön 0 - 10 000 kr + Provision  

 

Fast lön, mer än 10 000 kr + Provision   

 

Enbart provision  

 

3. Jag kände tillfredsställelse i att genomföra arbetet på min tjänst som telefonförsäljare. 

 

Ja Nej 

 

4. I Min tidigare roll som telefonförsäljare krävdes problemlösning i arbetsuppgifterna. 

 

Ja     Nej 

 

5. I min tidigare tjänst som telefonförsäljare såg jag resultat av det arbete jag utförde. 

 

 

Ja    Nej  

 

6.  I min tidigare tjänst som telefonförsäljare fick jag chansen att uppnå säljresultat på 

kortare tid. 

  

Ja Nej  
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7. I min tidigare anställning som telefonförsäljare ville jag prestera bättre än andra. 

 

Ja Nej 

 

8. I min tidigare anställning som telefonförsäljare översteg jag ofta sådana mål jag själv satte 

upp. 

 

Ja Nej  

 

 

 

9. Andelen fast lön på min tidigare anställning var tillräcklig. 

 

  
10. Provisionen på min tidigare anställning var tillräcklig. 

 

Ja Nej 

   

11. Den totala ekonomiska ersättningen för min tidigare anställning var tillräcklig. 

 

Ja Nej 
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