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ABSTRACT  

 
The purpose of this study was to examine the experience of organizational culture among 

salespeople at a specific workplace. The purpose was also to investigate what motivates these 

salespeople in their work and the impact culture has on their motivation. We have used a 

qualitative research method to collect the empirical material. With the help of seven 

interviews, including six salespeople from one of Sweden’s biggest electronic retailer and also 

one information interview with a sales consultant, we attempted to find the answer to how 

they perceive the organizational culture and how it affects their work motivation. 

 

The following questions are used to fulfill this purpose: 

 

 How do the salespeople experience the organizational culture? 

 What motivates the salespeople in their daily work? 

 What effects does the organizational culture have on the salespersons motivation? 

 

 

As analytical tools we have used are the concept of organizational culture, Schein's 

description of the three components of culture and Herzberg Motivation-Hygiene theory. 

 

The results of the study indicate that the salespeople experience a positive organizational 

culture and that this culture promotes fellowship and unity between colleagues, which in turn 

contributes to an enhanced motivation. Our study also shows that there are other factors 

contributing to the salespeople’s motivation such as conscious efforts of the organization and 

the factors that are built in into their daily work. A strong contest culture is also shown in the 

organization, the colleagues compete amongst each other to become the best salesperson.     

 
 

Keywords: salesperson, organizational culture, artifacts, espoused values, basic underlying 

assumptions, motivational factors, hygiene factors  
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SAMMANFATTNING 
Syftet med denna studie var att undersöka hur försäljarna inom en specifik butikskedja 

upplever organisationskulturen på sin arbetsplats. Syftet var även att undersöka vad som 

motiverar försäljarna i deras dagliga arbete samt vilken betydelse organisationskulturen har på 

försäljarnas motivation.  

Vi har använt oss av en kvalitativ undersökningsmetod för att samla in det empiriska 

materialet. Vi har tagit hjälp av sju intervjupersoner varav sex försäljare i en av Sveriges 

största elektronikkedjor och en informant som informationskälla till försäljaryrket. Med hjälp 

av dessa intervjupersoner har vi försökt få svar på hur de upplever organisationskulturen och 

vad i denna organisationskultur som påverkar deras motivation. Följande frågeställningar 

används för att uppfylla detta syfte: 

 Hur upplever försäljarna organisationskulturen? 

 Vad motiverar försäljarna i deras dagliga arbete?  

 Vilken betydelse har organisationskulturen på försäljarnas motivation?  

Som analysverktyg har vi använt oss av begreppet organisationskultur, Scheins förklaring av 

organisationskulturens tre olika beståndsdelar samt Herzbergs Motivation-Hygien theory.  

Resultatet av undersökningen påvisar att försäljarna upplever organisationskulturen positivt 

och att denna organisationskultur främjar gemenskapen och samhörigheten mellan kollegorna, 

vilket i sin tur bidrar till en ökad motivation bland försäljarna. Vår studie visar även att det 

finns ytterligare faktorer som bidrar till försäljarnas motivation, såsom medvetna insatser från 

ledningen och faktorer som är invävda i det dagliga arbetet. Även en stark tävlingskultur 

påvisas i organisationen, där försäljarna tävlar sinsemellan för att bli den bästa säljaren.  

Nyckelord: försäljare, organisationskultur, artefakter, värderingar & normer, 

grundläggande antaganden, motivationsfaktorer, hygienfaktorer  
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Förord 

 
Ett väldigt stort tack till alla intervjupersoner som ställt upp och medverkat i intervjuerna och 

engagerat sig i vårt arbete. Med tanke på informanternas önskemål så är och förblir de helt 

anonyma.  

 

Även ett stort tack till Rolf Laurelli som bidragit med stor inspiration. Rolf Laurelli har 

fungerat som en informationskälla och inspirerat med nya tankar och idéer, förtydligat 

oklarheter samt bidragit med betydelsefullt material.  

 
Utan er skulle detta arbete inte blivit till. Tack till er alla! 
 

Jennifer Timurtas & Marina Ismail  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En tävlingsorienterad organisationskultur – vad har det för betydelse för motivationen? 

 

 

 

Innehållsförteckning 
ABSTRACT 

SAMMANFATTNING 

Förord 

1. Inledning ........................................................................................................................................................................... 1 

1.1. Syfte ............................................................................................................................................................................ 1 

1.2. Frågeställningar .................................................................................................................................................... 2 

1.3. Disposition ............................................................................................................................................................... 2 

1.4. Avgränsningar ........................................................................................................................................................ 2 

1.5. Bakgrund till försäljaryrket .............................................................................................................................. 2 

1.6. Tidigare forskning ................................................................................................................................................ 3 

2. Teori .................................................................................................................................................................................... 5 

2.1. Begreppsutredning .............................................................................................................................................. 5 

2.1.1. Organisationskultur .................................................................................................................................... 5 

2.2. Scheins nivåer av organisationskultur ......................................................................................................... 6 

2.3. Motivation-Hygiene Theory ............................................................................................................................. 7 

3. Metod .................................................................................................................................................................................. 9 

3.1. Metodbeskrivning ................................................................................................................................................. 9 

3.2. Urval ........................................................................................................................................................................... 9 

3.2.1. Presentation av informanter ................................................................................................................ 10 

3.3. Genomförande ..................................................................................................................................................... 10 

3.4. Etiskt förhållningssätt ...................................................................................................................................... 11 

3.5. Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet ............................................................................................ 12 

3.6 Databearbetning och analys ........................................................................................................................... 12 

4. Resultat och Analys ................................................................................................................................................... 13 

4.1. Organisationskulturens synlighet ............................................................................................................... 13 

4.1.1. Analys ............................................................................................................................................................. 15 

4.2. Organisationskulturens rörlighet ............................................................................................................... 16 

4.2.1. Analys ............................................................................................................................................................. 19 

4.3. Motivationen inom organisationen samt ledningens bidragande insatser ............................... 21 

4.3.1. Analys: ............................................................................................................................................................ 23 

4.4. Dagliga inverkan på motivationen .............................................................................................................. 23 

4.4.1. Analys ............................................................................................................................................................. 25 

4.5. Organisationskulturens koppling till motivation ................................................................................. 26 

4.5.1 Analys .............................................................................................................................................................. 27 



En tävlingsorienterad organisationskultur – vad har det för betydelse för motivationen? 

 

 

 

5. Slutsats och diskussion ............................................................................................................................................ 28 

5.1. Hur upplever försäljarna organisationskulturen? ............................................................................... 28 

5.2. Vad motiverar försäljarna i deras dagliga arbete? ............................................................................... 28 

5.2.1. Motivationsmetoder från ledningen.................................................................................................. 29 

5.2.2. Motivationsmetoder invävda i arbetet ............................................................................................. 30 

5.3. Vilken betydelse har organisationskulturen på försäljarnas motivation? ................................. 30 

5.4. Vidare forskning och egna reflektioner .................................................................................................... 31 

Referenslista 

Bilaga 1 - Intervjuguide  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En tävlingsorienterad organisationskultur – vad har det för betydelse för motivationen? 

 

 

 1 

I detta kapitel presenteras först en inledning till uppsatsens problembakgrund som därefter 

följs av syftet, frågeställningarna, disposition samt avgränsningar. Slutligen presenteras en 

kort bakgrund till försäljaryrket samt tidigare forskning.  

1. Inledning  
Organisationskulturen genomsyrar hela verksamheten, trots att denna inte är uttalad minskar 

det inte organisationskulturens betydelse. Organisationskulturen kan vara ett fenomen som är 

svår att definiera då den i vissa fall är icke uttalad och istället en del av bl.a. de anställdas 

beteenden. Detta betyder inte att den är oviktig, för genom att ha en gemensam och stark 

organisationskultur kan organisationens ideologier, värderingar, språk, normer och 

ceremonier utnyttjas av alla. (Alvesson 2001:7; Clegg, Kornberger & Pitsis 2008:235-237)  

Organisationskulturer är inte bara svåra att förstå, de kan även vara väldigt komplexa att 

hantera. Det många organisationer strävar efter är att använda organisationskulturen på ett 

meningsfullt sätt, som gynnar organisationen. Genom att satsa på organisationskulturen kan 

det skapa en unik anda vilket underlättar anställdas samarbete och engagemang. (Schein 2010: 

13)  

Clegg m.fl. (2008:235) förklarar att organisationer kan använda sig av en stark företagskultur 

för att skapa en positiv profil ut mot kunder. Bakom denna profil kan organisationskulturen 

visa sig vara annorlunda. Det presenteras i ett exempel ur en studie gjord på Disneyland, där 

organisationen har en vänlig och glädjande profil utåt för omvärlden. Bakom denna profil 

visade sig mycket missnöje bland personalen. Medarbetarna hade en stressad arbetssituation 

och många anställda utnyttjade organisationens resurser och grundläggande handlingsprogram 

för att få sin vilja igenom, vilket inte alltid resulterade i något positivt. Detta visar på att starka 

organisationskulturer inte är synonymt med en positivt uppfattad organisationskultur bland 

medarbetare. (Clegg m.fl. 2008:235-236) 

Alla arbetsplatser behöver motiverad personal för att personalen ska prestera sitt allra bästa. 

Vad gäller försäljare kan därmed motivationen anses vara ett krav för att uppnå ett så bra 

försäljningsresultat som möjligt. (Laurelli 2009:76) Vi har därför ansett motivationen vara en 

viktig del av organisationskulturen när det gäller försäljningsbranschen.  

Vi har valt att undersöka en specifik butikskedja inom försäljningsbranschen där 

organisationskultur förespråkas starkt och ska fungera som en drivkraft för personalen. Hur 

försäljarna uppfattar sin organisationskultur och hur organisationskulturen påverkar 

motivationen blir en intressant del i vårt arbete. Butikskedjan anses vara en av Sveriges största 

hemelektronikkedjor där varuhusen säljer diverse elektronikprodukter såsom telefoni, tv-

apparater, datorer och vitvaror.  

 

1.1. Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka hur försäljare inom en specifik butikskedja upplever 

sin organisationskultur, samt vilken betydelse organisationskulturen har för försäljarnas 

motivation. Det huvudsakliga är att studera hur de förhåller sig till organisationskulturen samt 

vad för effekter denna organisationskultur kan föra med sig till motivationen. Syftet är även 

att undersöka vad som motiverar försäljarna i det dagliga arbetet. 
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1.2. Frågeställningar  

 Hur upplever försäljarna organisationskulturen? 

 Vad motiverar försäljarna i deras dagliga arbete?  

 Vilken betydelse har organisationskulturen på försäljarnas motivation?  
 

1.3. Disposition  

Denna uppsats består av fem kapitel där första kapitlet består av en inledning som presenterar 

problemområde, syfte, frågeställningar, avgränsningar samt bakgrund. I inledningen 

presenteras även tidigare forskning som baseras på artiklar. Kapitel två introducerar teorier 

som är relevanta för undersökningen, detta inleds med en begreppsutredning gällande 

organisationskultur och sedan relevanta teorier om organisationskultur och motivation. Det 

tredje kapitlet är en presentation av metod som omfattar metodbeskrivning, urval och 

presentation av respondenter, genomförande, etiskt förhållningssätt, validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet samt databearbetning och analys. I fjärde kapitlet presenteras resultat och 

analys från det empiriska materialet. I kapitel fem presenteras slutsatserna som besvarar våra 

frågeställningar. I det avslutande kapitlet tas även forslag på vidare forskning och egna 

reflektioner upp.  

 

1.4. Avgränsningar 

Vi har avgränsat oss till att undersöka butiksförsäljare eftersom dessa har direkt kontakt med 

kunder, kollegor samt avdelningsledare och chefer. Vi har även valt att endast undersöka en 

specifik organisationskedja med en utmärkande organisationskultur och utföra 

undersökningen med hjälp av försäljare i Stockholmsregionen. Syftet var även att intervjua 

försäljare från olika varuhus samt olika avdelningsområden, och med tanke på att Stockholm 

har fler butiker av denna butikskedja blev det ett passande val. Vi har avgränsat oss till att 

använda Scheins definition av organisationskultur genom denna uppsats, samt Herzbergs teori 

för att få med motivationsaspekten.  

 

1.5. Bakgrund till försäljaryrket  

Att vara försäljare kan innebära många olika typer av arbetsuppgifter beroende på bransch. 

Skillnader kan finnas mellan butiksförsäljare, företagsförsäljare, innesäljare, utesäljare, 

telefonförsäljare, account manager och försäljningschef. (Försäljare/Försäljningschef 

publicerad på mittyrke.se, tagen 2011-12-06) 

Butiksförsäljare, som denna uppsats behandlar, innefattar arbetsuppgifter såsom försäljning av 

varor eller tjänster i ett varuhus. En butiksförsäljares arbetsuppgifter beror på vad man har för 

arbetsposition, men vanligast är att man tar emot kunder, står i kassan, håller rent i butiken 

och plockar upp varor som levererats till varuhusen. Det kan även innefatta lagerarbete och 

beställning av varor. Att hjälpa kunden hitta rätt produkt är en viktig del av en butikförsäljares 

arbetsuppgifter. I större varuhus samarbetar försäljare vanligtvis i olika arbetslag där de oftast 

ansvarar över ett specifikt produktområde. Inom vissa försäljningsbranscher krävs det av 

försäljaren att ha vissa specialkunskaper för att hantera försäljningen av produkter tillskillnad 

från andra branscher som inte har några speciella krav. Att vara butiksförsäljare kan även 

anses innebära hårda arbetsförhållanden som är slitsamt för kroppen där tunga lyft, besvärliga 
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arbetsställningar, långa arbetsdagar samt arbete på helger eller kvällar kan förekomma. 

(Försäljare/Försäljningschef publicerad på mittyrke.se, tagen 2011-12-06) 

Det alla försäljare har gemensamt är att de ska vara kundorienterade och serviceinriktad för 

att kunna ta bra hand om kunder. En duktig försäljare ska vara social och fungera bra med 

människor, samt ha en viss kunskap om sina tjänster och produkter. Säljkonsulten Rolf 

Laurelli har genom många år av säljerfarenhet tagit fram fyra kompetensområden som är 

användbara för försäljare:  

 Det första kompetensområdet kallas för fackkompetens. Detta innefattar baskunskaper om 

produkter. För att vara en bra försäljare måste de veta vad de säljer, kunna sina produkter 

och ha bra argument till varför de produkterna är användbara. Detta kompetensområde 

kan försäljarna fördjupa sig i ytterligare.  

 Det andra kompetensområdet kallas för relationskompetens, vilket bland annat innefattar 

sättet att kommunicera, att komma in i ett rum, att hälsa och att skapa ögonkontakt. Det 

handlar helt enkelt om hur försäljaren hanterar mötet med kunden. Syftet med 

relationskompetens är framförallt sympati, att få kunden att känna för försäljaren. Denna 

kompetens går att lära sig, men den anses betydligt svårare att utveckla tillskillnad från att 

lära sig om produkter, mycket av detta kompetensområde har att göra med personlighet 

och den miljö de befinner sig i.  

 Det tredje kompetensområdet kommersiellkompetens anses vara mer komplext. Här 

handlar det om att vara en affärsman, affärskvinna eller försäljare och kunna utöva 

beslutspåverkan på kunder. Detta innebär att få en person att vilja köpa en produkt som 

försäljaren vill ha såld med tron på att kunden kom fram till detta beslut själv. Detta kan 

kopplas till manipulation om tanken är att lura kunden, men om försäljaren vill hjälpa 

kunden med att komma fram till ett beslut anses det vara beslutspåverkan. Det leder i sin 

tur till hur försäljaren hanterar etik och moral. Även detta kompetensområde anses vara 

svårt att lära sig, det bottnar i ett sätt att tänka och handla.  

 Det sista kompetensområdet kallar Laurelli för verkställarkompetens, vilket innefattar att 

våga ta kontakt med kunden, våga sälja och känna stolthet i produkterna/tjänsterna de 

säljer. Det handlar om en inställning hos försäljaren som förkortar tiden mellan tanke och 

handling. Detta är ett kompetensområde som försäljarna ständigt kan förbättra.  

Uppfyller försäljarna alla fyra kompetensområden har de enligt Laurelli vad som krävs för att 

lyckas inom sitt yrke. (Intervju med Rolf Laurelli 2011-11-12) 

 

1.6. Tidigare forskning  

Den tidigare forskning som presenteras nedan består av undersökningar som utförts om både 

motivation och organisationskultur som vi anser är relevanta för vår studie. En artikel handlar 

om vilken effekt säljtävlingar har på motivationen. (Beltramini & Evans 1988:35) Denna 

artikel följs sedan av ytterligare två artiklar som undersöker kopplingen mellan motivation 

och organisationskultur.  

Artikeln skriven av Beltramini och Evans (1988:35) innefattar en studie som undersöker vad 

säljtävlingar har för effekter på motivationen. De kom fram till att säljarens inställning mot 

säljtävlingar kan till största del kopplas till bättre arbetsprestation och arbetstillfredsställelse. 

Studien delades upp i olika aspekter där de undersökte säljtävlingars fördelar, mål, belöningar, 

budget, teman, utfall, tidpunkt och antal. De menar även att det är viktigt för säljledare att ta 
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hänsyn till dessa olika aspekter för att utveckla säljtävlingar. Bästa sätt att motivera försäljare 

i tävlingar är genom belöningar i form av pengar. Säljtävlingar fungerar positivt och är ett bra 

redskap till att motivera och öka arbetstillfredsställelse. En viktig aspekt av detta är att 

tävlingar bara pågår under en kort period, vilket gör de till korttids- motiverare. En effekt kan 

visa sig vara att säljarna förknippar motivation med tävlingar och tappar motivationen när 

tävlingen är slut, vilket leder till att vänjer sig vid tävlingar som drivmedel för ökad 

motivation. Forskarna menar att resultatet från studien bidrar till en kunskap för säljledare, en 

kunskap om att säljtävlingar ska användas klokt och förmedlas direkt för att nå sina avsedda 

mål. Forskarna menar även att en säljtävling som är strukturerad för att motivera en hel 

organisation är dömd till att misslyckas, medans målinriktade tävlingar fungerar bättre. 

(Beltramini & Evans 1988:35-37,40-41)  

En litteraturstudie skriven av Milne (2007:28) handlar om hur man ska få in kunskapsdelning 

i organisationskulturen för att därmed motivera personal. Syftet med studien är att skapa en 

diskussion om användandet av belöning- och uppmuntransprogram i kunskapsmedvetna 

organisationer. Vad som tidigare visats är att kunskapsdelning är ett grundläggande redskap 

för en kunskapsbaserad organisation. Anställda insåg att kunskap bidrog med en 

konkurrensfördel vilket gjorde att de kände sig motiverade till att lära sig mer. Företag 

försökte därmed att utveckla en organisationskultur där normen var att dela med sig av 

kunskap.  För att skapa en organisationskultur där de anställda är motiverade till att dela med 

sig av sina kunskaper har chefer utformat incitament program, det vill säga drivkraftsmetoder. 

Milnes (2007:37) slutsats utifrån sina granskningar var att incitament program kunde påverka 

prestation, motivation och intresse positivt i en organisation. Vad som däremot inte var säkert 

med dessa program var att de bidrog till att anställda delade med sig av sina kunskaper. Det 

finns heller inget forskningsbaserat bevis på att organisationer vinner på att satsa stora 

summor pengar på dessa program. (Milne 2007:28,37)  

 
Artikeln skriven av Hartmann (2006:159) handlar om hur motivation är den viktigaste 

drivkraften för innovation, det vill säga skapa och utföra nya idéer. En förutsättning för att de 

anställda ska inta en roll där de utvecklar och skapar nya visioner är att de känner en stark 

identifikation med organisationen. Organisationskulturen har därmed en viktig roll i 

motivation till innovativa handlingssätt. Denna forskning fokuserar på byggföretag, där de har 

utfört en fallstudie på schweiziska entreprenörer. Hartmanns slutsats är att motiverad personal 

är avgörande för att få fram och fullborda nya idéer, och genom organisationskulturen så kan 

man främja motivation till att nyskapa, genom att förklara hur viktigt det är med innovation 

för en organisation och förklara olika metoder för att uppföra sig innovativt. För att framkalla 

innovativt beteende och få in det som en norm ska man ta till ledningsåtgärder. (Hartmann 

2006:159,170-171)  
 



En tävlingsorienterad organisationskultur – vad har det för betydelse för motivationen? 

 

 

 5 

I detta kapitel introduceras en begreppsförklaring gällande organisationskultur, följt av 

teoridelar där Scheins nivåer av organisationskultur samt Herzbergs Motivation- Hygiene 

Theory framförs.  

2. Teori  

2.1. Begreppsutredning 

2.1.1. Organisationskultur 

Organisationskulturer har varit intressant för studie enda sedan 1940- talet men var inte riktigt 

sammanhängande förrän 1980- talets början (Alvesson 2001:17; Hatch 2006:179). År 1958 

publicerade Eliott Jaques boken ”The changing culture of a factory”. Han blev en av de första 

teoretiker som presenterade konceptet organisationskultur, vilket enligt honom gav mening till 

människor och de emotionella elementen som existerar inom organisationer. (Hatch 

2006:179) 

Intresset för fenomenet organisationskultur började blomstra samtidigt som tillkomsten av nya 

former av organisationer så som formell hierarki och byråkrati blev mindre effektiva 

kontrollmedel. Det satsades istället mer på idéer, föreställningar och värderingar, vilket blev 

centrala aspekter inom teorin om organisationskultur. (Alvesson 2001:28) Det centrala för 

forskning visade sig bli medlemmarnas uppfattningar, tankesätt och känslor (Hatch 

2001:185). I organisationskulturer är det de socialt delade innebörderna som är det 

intressanta. Organisationskultur ses som mer eller mindre sammanhängande faktorer av 

betydelser och symboler, ett system där innebörden uttrycks. (Alvesson 2001:14) 

Termen organisationskultur används med stor variation, det som förenar dessa är 

uppfattningen om att organisationskulturen tillåter individen att känna sig länkad till andra 

genom identifikation (Clegg m.fl 2008:219). Organisationskultur syftar till de delade 

kunskaperna, idéerna, och uppfattningarna som binder medlemmar samman. Två mycket 

förekommande begrepp som framkommer i klargörandet av organisationskultur är normer och 

värderingar, vilket även kan syfta till implicita och osagda antaganden som delas av 

medlemmarna inom en organisation. (Clegg m.fl 2008:218-225) 

Schein anses vara en av de teoretiker som har gjort organisationskultur till ett legitimt ämne 

inom organisationsteorin (Hatch 2001:181). Enligt Schein anses organisationskulturer 

härstamma från konceptet organisationsklimat och han lägger stor fokus på att analysera 

kulturer inom organisationer (Clegg m.fl 2008:223; Hatch 2001:185). Schein fokuserar på de 

djupa, elementära antaganden och uppfattningar som delas av medlemmarna i en organisation. 

Dessa är oftast dolda och svåra att urskilja, vilket gör att de förflyttas på ett omedvetet plan 

mellan de anställda. (Clegg m.fl. 2008:224) I organisationskulturens kärna finner man 

grundläggande antaganden. Här befinner sig även organisationens värderingar och normer 

som ska påverka organisationens medlemmar. Medlemmarna ska i sin tur använda sig av 

dessa värderingar som en riktlinje för handlingar och beslut. (Hatch 2001:185) 
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2.2. Scheins nivåer av organisationskultur 

Schein (2010:23) har utvecklat en teori där han skiljer på tre olika nivåer av kultur i en 

organisation. Detta för att lättare förstå sig på de olika beståndsdelar som bidrar till 

organisationskulturen. Schein (2010:23–37) har delat upp dessa nivåer med hjälp av 

begreppen artefakter, värderingar och grundläggande antaganden, vilket visas i figur 1. 

Grundläggande antaganden ligger i djupet för nivån av artefakter och nivån av värderingar. 

Dessa fungerar som hjärtat i Scheins teori gällande organisationskultur. De grundläggande 

antagandena är svåra att urskilja och klargöra då dessa till stor del är omedvetna för de 

anställda. (Clegg m.fl. 2008:224–225) Detta omedvetna sätt att tänka formar medlemmarnas 

värderingar, verklighet och sanning gällande organisationen. Grundläggande antaganden 

anses vara den viktigaste nivån, vilket påverkar och bidrar till handlingar som genomsyrar de 

nästkommande nivåerna. (Hatch 2001:185) Grundläggande antaganden syftar till handlingar 

och tankesätt som är så vanliga inom organisationen att de tas förgivet. Sådana handlingar och 

tankesätt är något som organisationsmedlemmar delar med varandra och man finner väldigt 

lite variation i dessa handlingar. (Schein 2010:28)  

De kulturella värderingarna i organisationen syftar till uppfattningar och föreställningar som 

delas av medlemmarna i en organisation, vilket gör organisationen ensam av sitt slag (Schein 

2010:25–27). Dessa värderingar 

är sociala principer som till 

exempel gemensamma mål 

vilket anses vara av värde för 

medlemmarna. Dessa 

värderingar visar vad 

medlemmarna anser vara deras 

verklighet och åskådliggör vad 

medlemmarna har för 

prioriteringar. Även då de 

kulturella värderingarna är lite 

mer synliga än grundläggande 

antaganden behöver de inte vara 

direkt medvetna för 

medlemmarna. (Hatch 

2001:186) Värderingarna kan 

även fungera som styrande 

riktlinjer i beslut och ha en 

ledsagande effekt för nya 

medlemmar (Schein 2010:25,27). Värderingar har en viktig påverkan på medlemmarnas 

perception, handlingar och känslor. Allt detta bidrar till normer som blir uttryck för de 

värderingar som delas inom organisationen. Värderingar fastställer vad som anses vara viktigt 

inom organisationen medans normer upprättar de handlingar som ska följas och anses vara 

godtagbara. Dessa normer och värderingar producerar i sin tur artefakter. (Schein 2010:25,27) 

Artefakter kan med andra ord förklaras som kulturföremål. Denna nivå är lätt att urskilja till 

skillnad från organisationens värderingar och grundläggande antaganden. Denna nivå befinner 

sig på ytan av organisationen och syftar till bland annat den fysiska formen.  Exempel på 

artefakter är kläder och symboler som kännetecknar organisationen, men kan även visa sig i 

medlemmarnas verbala uttryck och gemensamma aktiviteter. (Schein 2010:23) De kulturella 

artefakterna går att finna i organisationens miljö och andra synliga detaljer. De bidrar till att 

          Figur 1: Organisationskulturens nivåer. Teori från Schein (2010) 
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markera territorium och förklarar vart man befinner sig, vilket i sin tur leder till en viss 

anpassning för att känna sig bekväm i situationen. (Clegg mfl 2008:22) 

 

2.3. Motivation-Hygiene Theory 

Motiverade beteenden får vi genom den kraft som våra behov ger oss. Våra behov skapar 

psykisk eller fysisk saknad av någonting som är nödvändigt för vårt välmående. Gör vi inte 

något åt detta blir vi rastlösa, upprörda eller missnöjda. Motivationsteorier som utgår från 

människans behov är grundade på förmodan att individen kan känna igen behov som 

motiverar beteenden och applicera dessa i den egna tillvaron. Detta hjälper oss att identifiera 

de behov som motiverar människor på deras arbetsplatser. Bland det mest kända och omtalade 

behovsorienterade motivationsteorier är Maslows behovstrappa där han tar upp fem 

grundläggande behovsfaktorer som motiverar. Teoretikerna Murray, McClelland och 

Atkinson har utformat en annan teori där de urskiljer tolv fysiologiska behov och tjugoåtta 

psykologiska behov. En annan välomtalad teori är Motivation-Hygiene Theory framtagen av 

Herzberg och hans kollegor Mausner och Snyderman. (Herzberg, Mausner & Snyderman 

1993:14; Porter, Bigley & Steers 2003:10)  

 

Herzbergs Motivation-Hygiene Theory, även kallad för Two Factor Theory eller Job 

Enrichment, är kanske den mest omdiskuterade teorin om motivation (Latham 2007:37; Porter 

m.fl. 2003:9; Leap & Crino 1989:143). Tillvägagångssättet i denna teori är i dagsläget 

fortfarande en av de bästa för att definiera motivation på arbetsplatser. Teorin skapades 

utifrån en studie som Herzberg och hans kollegor genomförde på 203 ingenjörer och revisorer 

från Pittsburgh. Personerna i studien fick svara på två frågor, där den ena var att de detaljerat 

skulle beskriva när de kände sig ovanligt positiva inför sitt arbete och den andra var att de 

detaljerat skulle beskriva när de kände sig ovanligt negativa inför sitt arbete. Motivation-

Hygiene Theory publicerades 1959 och i en senare bok av Herzberg som kom ut 1966 

utvecklades och förstärktes teorin. (Porter m.fl. 2003:9; Pinder 1998:32-33,38)  

 

Herzberg skiljer mellan motivationsfaktorer och hygienfaktorer. Resultatet av studien visar att 

majoriteten av de anställda beskrev tillfredsställande upplevelser genom begrepp utifrån 

faktorer inbyggda i själva innehållet i arbetet. Dessa faktorer innefattar variabler som 

prestation, ansvar, utveckling, framsteg, erkännande, växlande och intressant arbete. Detta är 

vad Herzberg och hans kollegor kallar för ”motivationsfaktorer”. (Porter m.fl. 2003:9; Pinder 

1998:33-34; Herzberg m.fl. 1993:114-116) Däremot framkommer otillfredsställande 

upplevelser vanligtvis från utomstående faktorer som inte var invävda i arbetsinnehållet. 

Företagets policys, relationer mellan kollegorna, lönen samt övervakningsformen är exempel 

på sådana variabler, vilka de kallar för ”hygienfaktorer”. Dessa faktorer som innefattar 

arbetsmiljön fick namnet hygienfaktorer eftersom att dessa begrepp ses som nödvändiga i 

arbetet men inte tillräckliga för att förbättra tillfredsställelsen. (Porter m.fl. 2003:9; Pinder 

1998:34; Herzberg m.fl. 1993:113-114)  

 

Utifrån detta resultat menar Herzberg och hans kollegor att de inte kan frambringa 

tillfredsställelse genom att förbättra hygienfaktorerna utan detta skulle leda till ett tillstånd där 

de varken känner sig tillfredsställda eller otillfredsställda. Därmed är det enda sättet för att 

tillfredsställa, och på så sätt motivera, genom att använda sig av motivationsfaktorerna, det 

vill säga att satsa på själva arbetet genom att göra det mer intressant och se till att 

motivationsfaktorerna upplevs. Processen till att försöka uppnå motivationsfaktorer är vad 

Herzberg kallar för job enrichment. Det visade sig även att i jämförelse med de negativa 
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känslorna så är de positiva känslorna mer lågvariga i kraft De drar även slutsatsen att 

hygienfaktorerna är relaterade till arbetskontexten, det vill säga de omständigheter som de 

utför sitt arbete i, i jämförelse med motivationsfaktorerna som är mer sammanflätade i 

arbetets innehåll, samt att hygienfaktorerna är mer förknippade med kortvariga 

jobbupplevelser. (Porter m.fl. 2003:9; Pinder 1998:34) 

 

Denna teori har utgjort en stor grund för hur motivation förstås och upplevs på arbetet idag. 

Herzbergs teori tog steget längre än vad andra teoretiker som exempelvis Maslow och Murray 

gjorde med sina teorier. Deras studier omfattade många undersökningar som genomfördes i 

laboratorier eller genom kliniska observationer, men ingen av dessa satte större vikt på att 

undersöka problemen på den verkliga arbetsplatsen. Herzberg däremot fyllde detta tomhål 

genom att lägga stor fokus på att undersöka behov för att förstå motivationens roll i 

arbetsorganisationer. Något av det viktigaste som Herzbergs arbete har bidragit med är den 

starka inverkan den har på att stimulera forskning, experiment och tänkande inom 

ämnesområdet motivation på arbetsplatsen. (Porter m.fl. 2003:10) 

 

Teorin erbjuder olika fördelar: den är enkel att greppa, den ger chefer specifika 

rekommendationer för hur de ska motivera sina anställda samt att den är uppbyggd på 

empiriska studier. Herzberg uppmanade till exempel organisationer att reflektera över hur de 

kan ha missbedömt olika tillvägagångssätt för att motivera anställda. Han menade till exempel 

att pengar, hård övervakning eller belöningar nödvändigtvis inte måste vara det bästa sättet att 

motivera på. Herzberg föredrar att man istället sätter mer fokus på själva arbetet och att ge de 

anställda möjligheterna till ansvar, utveckling samt de andra motivationsfaktorerna. Att 

motivera genom pengar ger bara en begränsad effekt. Pengar kan istället ha en tendens att 

omotivera när exempelvis den anställde är missnöjd med den summa pengar han får i lön eller 

förargad över anledningen till att han får just den summan. (Porter m.fl. 2003:10; Redman & 

Wilkinson 2001:101)  
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I denna del presenteras först en metodbeskrivning som därefter följs av urval och en kort 

presentation av informanterna. Därefter beskrivs genomförandet av intervjuerna och 

intervjuguiden, följ av etiskt förhållningssätt samt validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 

Slutligen presenteras metoden för databearbetning och analys.  

3. Metod 

3.1. Metodbeskrivning  

Uppsatsen bygger på en kvalitativ metod då vi försöker förstå innebörden av 

organisationskultur och dess betydelse för försäljarnas motivation. En kvalitativ studie söker 

efter förståelse, mening, tolkning, erfarenhet, interaktion och innebörd (Jfr Mason 2002:63). 

Vi har använt oss av en datainsamlingsmetod i form av semistrukturerade intervjuer. Fördelen 

med att använda intervjuer som datainsamlingsmetod är att vi kan strukturera upp frågor som 

vi anser är relevanta för studien, där vi själva kan välja hur ordnade och planerade 

intervjuerna ska vara. Semistrukturerade intervjuer öppnar upp för möjligheten att ställa 

följdfrågor om det anses nödvändigt för att klargöra ett uttalande. Vi kan även som intervjuare 

se till att relevant information sätts i fokus. Eftersom att informanterna upplever olika 

situationer på olika vis ansågs det inte nödvändigt att strukturera upp intervjuguiden i för stor 

omfattning. Möjligheten skulle finnas för informanterna att göra egna tolkningar och föra 

egna resonemang, på så sätt försökte vi fånga det unika i samtalet. Jämfört med 

datainsamlingsmetoder såsom enkätundersökningar ville vi få en djupare förståelse för 

individens tankar kring ämnet. Intervjuerna är starkt beroende av informantens förmåga att 

sätta ord på saker, samspela och minnas. (Jfr Mason 2002:62-66; Jfr Widerberg 2002:15) 

Detta är något vi hade i åtanke vid bearbetning av insamlat data.  

Vi har använt oss utav ett abduktivt tillvägagångssätt, vilket är en blandning av ett induktivt 

och ett deduktivt tillvägagångssätt. Det deduktiva tillvägagångssättet innebär att teori 

fastställs före empiri medans ett induktivt tillvägagångssätt innebär att teori fastställs efter 

empiri. Det abduktiva tillvägagångssättet tillskillnad från dessa är en pendling mellan teori 

och empiri. (Jfr Mason 2002:180) Denna metod ansågs vara passande med tanke då vi vet vad 

vi vill undersöka och på förhand tagit fram en problemformulering samt frågeställningar. 

Genom Scheins och Herzbergs teorier bygger vi en grund som hjälpt oss utforma vår studie. 

När vi sedan fått fram vår empiri har vi gått tillbaka till teorin för att sedan återkoppla till vårt 

resultat. (Jfr Mason 2002:180) 

 

3.2. Urval 

Vi har använt oss utav ett strategiskt urval då vi avsett att intervjua informanter med en 

specifik arbetsposition, vilket är försäljare i varuhus. Strategiskt urval innebär att man väljer 

ut intervjupersoner som passar in på ens forskningsområde, det intressanta är kvalitén på 

informanter man väljer (Halvorsen 1992:102). Fokusering har legat på att få en stor 

variationsbredd hos informanterna genom att intervjua både försäljare och avdelningsledare 

samt lika många kvinnor som män. Det strategiska urvalet möjliggjorde för oss att söka 

informanter som passade undersökningen. De försäljare som använts till studien arbetar i 

olika varuhus men inom samma butikskedja. Försäljarna kommer från olika avdelningar, detta 

för att få en ökad förståelse av hela organisationens beståndsdelar. (Jfr Mason 2002:123-124) 

Vi  har även tagit hjälp av snöbollseffekten, vilket innebär att vi fått kontakt med ytterligare 
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försäljare genom andra försäljare. (Jfr Halvorsen 1992:102) Vi kontaktade informanterna 

genom telefonsamtal.   

Den faktaintervju vi genomförde med säljkonsulten Rolf Laurelli resulterade i att vi fick en 

informant med kunskap inom ämnet och lång erfarenhet inom försäljningsbranschen. Via 

hans hemsida fick vi tillgång till kontaktuppgifter och kunde kontakta honom för en intervju. 

(Jfr Kvale 2009:167)  

3.2.1. Presentation av informanter 

Vår undersökningsgrupp består av sex informanter, tre män och tre kvinnor, där samtliga är 

mellan tjugo till trettio år. Vi ger dem pseudonymen IP1, IP2, IP3 och så vidare. Vi har även 

utfört en faktaintervju med säljkonsulten Rolf Laurelli. Därmed har vi sammanlagt sju 

intervjuer. Nedan görs en kort presentation av våra informanter: 

IP1: Är en 26 årig man, anställd som avdelningschef inom data avdelningen. Han har arbetat 

sedan 2006 och började som deltids försäljare men har genom åren jobbat sig upp. 

Arbetsuppgifterna består bland annat av att bevaka försäljningen, beställa in produkter till 

olika kampanjer, sätta upp mål och motivera sin avdelningspersonal.  

IP2: Är en 20 årig man, anställd sedan ett år tillbaka, som försäljare på TV avdelningen där 

han även är avdelningsansvarig för TV. Hans arbetsuppgifter består av att sälja, ansvara över 

försäljningen på TV-avdelningen samt att se till att personalen presterar sitt bästa.  

IP3: Är en 23 årig man, anställd som försäljare på TV/Hemmabioavdelningen och har arbetat 

med försäljning i cirka fem år. Hans arbetsuppgifter består av att sälja och hjälpa kunder att 

hitta rätt produkt.  

IP4: Är en 26 årig kvinna, anställd som avdelningsledare på vitvaror. Hon har arbetat inom 

organisationen sedan 2006 som försäljare, avdelningsledare samt andreman. Andreman är 

assistent till avdelningsledaren. Hon säljer, ansvarar över försäljning och har som 

avdelningsledare personalansvar.  

IP5: Är en 25 årig kvinna som arbetat för organisationen sedan 2006, arbetar som försäljare 

på dataavdelningen med ansvar för kamera och foto. 

IP6: Är en 21 årig kvinna som arbetat för organisationen i två år som försäljare och 

kassörska. Hennes arbetsposition som försäljare är på telefonavdelningen, där hon hjälper 

kunder med att hitta rätt produkter samt försöker sälja abonnemang. I kassan tar hon emot 

kunder, håller ordning på avdelningen och förbereder utskick av fakturor.  

Rolf Laurelli: Är en affärspedagog och säljkonsult i Svenska Konsulthuset, sekreterare i 

Svenska Säljakademin, redaktör på Bonniers Ledarskapshandbok i Säljledning, 

styrelseordförande för Five Star Europe, förbundsordförande i Säljarnas Riksförbund och har 

även skrivit flertal böcker och artiklar om försäljning. Genom åren har han gjort 

konsultuppdrag i över 500 företag. Utifrån alla dessa erfarenheter har han även fått gå in i 

företag för att genomföra diverse utbildningsinsatser.  

 

3.3. Genomförande 

Intervjuerna genomfördes med halvstrukturerade intervjuguider. Intervjuerna genomfördes 

var för sig, med båda författarna närvarande. Intervjuerna hölls i lugna miljöer för att ge 



En tävlingsorienterad organisationskultur – vad har det för betydelse för motivationen? 

 

 

 11 

informanterna tillfälle till att begrunda och besvara frågorna i egen takt utan distraktioner. 

Faktaintervjun med Rolf Laurelli genomfördes först för att få en kunskapsbas. Detta gjordes 

medvetet då hans intervju användes som grund till att utveckla de halvstrukturerade 

intervjuguiderna. Intervjuerna genomfördes inom en veckas period. Samtliga intervjuer har 

spelats in med hjälp av en MP3-spelare, efter ett godkännande av informanten. Intervjuernas 

längd varierade från cirka 30 min till 1.5 h.  

Samtliga intervjuguider är uppbyggda i fyra huvudavsnitt. Det första avsnittet är en inledning, 

där vi presenterar oss själva och syftet med uppsatsen, informantens rätt till anonymitet och 

godkännande av inspelning. Det andra avsnittet består av bakgrundsfrågor som ger allmän 

information om informanten. Detta avsnitt följs sedan av huvudfrågor vars syfte var att 

besvara våra frågeställningar. Dessa huvudfrågor kan delas in i fyra olika delar. Del ett syftar 

till att undersöka förekomsten av artefakter på arbetsplatsen och vilka effekter dessa har på 

organisationskulturen. Del två handlar om värderingar och normer i organisationskulturen. I 

del tre försökte vi få fram de grundläggande antaganden som kan finnas på arbetsplatsen. Del 

fyra handlar om motivationen på arbetsplatsen idag samt kopplingen mellan 

organisationskulturen och motivationen. Avslutningsvis redogörs deras rätt till ändringar i 

intervjusvaren. Intervjuguiden är utformad med bland annat inledande, direkta och indirekta 

frågor. Vi har även använt oss utav uppföljningsfrågor såsom sonderande och tolkande frågor. 

Detta innebär att man ställer följdfrågor om något intressant som informanten tar upp. (Jfr 

Kvale 2009:150-152) För mer information om intervjuguiden hänvisas till Bilaga 1.  

  

3.4. Etiskt förhållningssätt  

För att vår forskning ska utföras på ett etiskt korrekt sätt har vi haft vissa punkter i åtanke 

genom hela arbetsprocessen (Jfr Mason 2011:79). Vi har utelämnat möjliga osäkerheter som 

kan bidra med negativa följder för våra berörda undersökningsdeltagare. Det etiska 

förhållningssättet har följt med oss vid valet av forskningsuppgift, vid val av 

datainsamlingsmetod och vid förmedling och användning av vår studie. Vi har tagit hänsyn 

till de etiska huvudkrav utgivna av Vetenskapsrådet: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. (Jfr Vetenskapsrådet:5) 

 

Informanterna underrättades om vilken del de utgör i arbetet, för att klargöra detta för 

informanterna har de upplysts i inledningen. Det informerades om att deltagarna även 

kommer få tillgångar till materialet och uppsatsen om de så önskar. Vi förklarade att 

deltagandet var frivilligt samt att de hade rätten att avbryta sin medverkan. I det fall de väljer 

att inte längre medverka i undersökningen kommer all information som berör försäljarna att 

tas bort. (Jfr Vetenskapsrådet:7) Det har varit viktigt för oss att få samtycke av 

uppgiftslämnarna när det gäller användningen av den information som lämnats till 

undersökningen. Under intervjutillfället har informationskravet och kravet på samtycke 

format både inledningen och avslutningen av undersökningen. Intervjupersonerna har blivit 

upplysta om sina rättigheter vad gäller revidering av vad som har sagts under vid 

inspelningstillfället, de informerades även om att det inspelade materialet skulle förstöras 

efter transkribering. (Jfr Vetenskapsrådet:7-11) 

Deltagarna informerades om rätten till anonymitet och konfidentialitet. Samtliga 

intervjupersoner önskade att vara anonyma vilket vi självfallet tagit hänsyn till genom hela 

arbetet. Hänsyn har tagits till det fall där anonymitet kunde komma att riskeras, genom att 

granska materialet efter sådant som kan tänkas var avslöjande för att sedan ta bort detta från 
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insamlat data. (Jfr Mason 2011:80) Informanterna har dessutom fått möjlighet att gå igenom 

materialet efter intervjuerna för att stämma av och bekräfta det som har sagts. (Jfr Mason 

2011:66) De har även fått möjlighet att godkänna vårt tillvägagångssätt vid bearbetning av 

material (Jfr Mason 2011:201).  

Hänsyn har tagits till nyttjandekravet genom att både innan och efter intervjun klargöra att all 

material och information som kommer oss tillhanda endast ska användas till syfte för studien 

(Jfr Vetenskapsrådet:7-13). Vi även ställt frågorna på ett vis som inte sätter informanten i en 

obekväm situation, vilket kan påverka materialet (Jfr Mason: 2011:80). Vår position som 

intervjuare satts på prov då vi inte vill påverka informanternas svar, frågorna utformades på 

ett vis så de inte ansågs vara ledande samt att informanten inte skulle känna sig pressad till att 

svara. Det är viktigt att informantens integritet inte kränks. (Jfr Widerberg 2002:40) 

 

3.5. Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet   

Vi har även ett ansvar för att arbetet ska bestå av god kvalitet. Med detta menas att arbete ska 

anses vara utfört på ett vis som ska anses vara rättvist mot oss, våra informanter och de som 

läser vårt arbete. Vi har i arbetet tänkt på faktorer som validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet. Validiteten bekräftar att vi undersökt just det element som vi vill 

undersöka. Reliabilitet bekräftar noggrannheten i de metoder och tekniker vi använt oss av i 

undersökningen och generaliserbarheten är den faktorn som utgör om det går att dra allmänna 

slutsatser gällande vår studie till en bredare population. (Jfr Mason 2011:39) Vi anser att 

validiteten av vårt arbete stärks då våra metoder för insamling av det empiriska materialet var 

noga eftertänkt. Vi utformade en intervjuguide, där frågorna utformades för att kunna besvara 

frågeställningarna och uppfylla undersökningens syfte. Inför intervjuerna var vi noggranna med 

att förklara relevanta begrepp för att göra försäljarna införstådda av studiens innebörd, vilket 

bidrar till en större pålitlighet och reliabilitet. Vårt val av att undersöka försäljare i 

Stockholmsregionen gör att vi inte kan generalisera allmänt till alla försäljare inom denna 

organisation men trots detta kan komma att fungera som en analytisk generalisering, där vårt 

resultat kan bidra med vägledning eller kunskap för andra organisationer inom samma 

bransch. (Jfr Kvale 2009:281-281)  

 

 3.6 Databearbetning och analys  

För att analysera det empiriska materialet valde vi att transkribera intervjuerna var för sig och 

analysera materialet med hjälp av kategoriseringsanalysmetoden (Jfr Kvale 2009:219,221). Vi 

gjorde en helhetsanalys av materialet för att sedan dela upp intervjuerna i teman som hade 

något gemensamt. Vid indelning av teman hade vi våra frågeställningar i åtanke men tog även 

hänsyn till nya teman som kan visa sig i materialet. Vi behandlade därefter varje tema var för 

sig och sökte koder som beskriver varje enskilt tema. De koder som hänger samman 

grupperades och utformade kategorier som redovisas i resultatet. För att tydliggöra detta tar vi 

hjälp av citat från intervjupersonerna som presenteras i resultatet. I analysen resonerar vi 

kring kategorierna och även hur de relaterar till varandra, sedan gör vi en återkoppling till 

bakgrund, teori och tidigare forskning. (Jfr Widerberg 2002:145) 
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I detta avsnitt redovisas resultatet utifrån empirin genom fem olika teman. Varje tema följs 

därefter av en enskild analys.  

4. Resultat och Analys  

4.1. Organisationskulturens synlighet 

 

Värderingar  

Organisationen är dagligen utsatt för hög konkurrans från andra elektronikkedjor i landet. Det 

krävs att organisationen utmärker sig för att behålla den status som de har av att vara en av 

Sveriges största hemelektronik kedjor. För att göra detta måste organisationen visa sig vara 

unik med de rätta verktygen för att dra till sig kunder som väljer att handla på organisationens 

varuhus. Dessa verktyg enligt informanterna består av de olika sätt som organisationen har 

valt att marknadsföra och identifiera sig på. 

Organisationen har utformat ett antal ”budord” som försäljarna kallar det, dessa budord har en 

stor innebörd för alla som arbetar inom organisationen. De bidrar med en förklaring till hur en 

försäljare inom organisationen ska uppföra sig och hur de ska förhålla sig gentemot kunden, 

kollegor och även sig själva. Budorden används bland annat av avdelningsledare vid 

rekryteringar som en mall för att ta reda på hur en person förhåller sig till organisationens 

värderingar. Dessa kan även fungera som en guide för hur en bra försäljare ska uppföra sig. 

Försäljarna anser att dessa budord skapar ett ramverk för vad de ska sträva efter när de är på 

arbetet.  

Alla försäljare anses vara medvetna om dessa budord och har inga svårigheter att förhålla sig 

till dessa när de är på arbetet. Har man de egenskaper som stämmer överens med budorden 

och kan förhålla sig positivt till dessa är man en duktig försäljare, organisationen anses inte 

kunna kräva mer. 

Gör man allt det så gör man rätt, det är en bra mall för hur en säljare ska se ut och vara, 

jag strävade alltid efter det, typ en facit. [IP4, avdelningsledare] 

Vi har gemensamma värderingar, de viktigaste har vi uppskrivet i ett visst antal punkter, 

sen är det ju inte alla som delar dessa värderingar, då kanske inte just de personerna 

platsar där […] Har man personer som inte kan jobba på det sättet så behöver inte den 

personen vara där längre utan söka något annat. [IP1, avdelningsledare] 

IP1 förklarar att budorden är principer som alla ska sträva efter, de utgör en nytta som även 

kan vara fördelaktigt i privatlivet, det anses viktigt att hela tiden ha något att sträva efter vilket 

budorden underlättar. Många av informanterna har uttalat sig liknande IP1, kan man inte dela 

dessa uppfattningar och värderingar med organisationen kan det finnas en möjlighet att dessa 

personer inte platsar inom företaget. Alla kan vara försäljare men det krävs en specifik 

personlighet och karisma för att se till kundens behov och vara kundorienterad på det sätt som 

organisationen kräver.  

Allt som står på det där kulturplakatet är ju bra grejer liksom, det är ingenting som jag 

inte tror på själv. [IP1, avdelningsledare] 

Jag tycker att det har betydelse för mitt arbete för det skapar ett ramverk. Håller jag mig 

inom dessa så gör jag inget fel på arbetet. [IP6, försäljare] 
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Organisationen har förutom dessa budord även ett motto inom organisationen enbart för de 

anställda, ett motto som understryker en viss frihet till hur försäljarna ska förhålla sig mot 

kunderna. Detta motto ska vara en bidragande faktor för försäljare, lagerpersonal och 

kassapersonal vad gäller eget initiativtagande. Enligt informanterna bidrar detta motto med en 

trygghet, de anser att organisationen litar tillräckligt på de anställda att de får vara med och ta 

viktiga beslut. Känner man sig det minsta osäker på en fråga så finns det handböcker där allt 

står nerskrivet.  

Företaget har ju det här mottot som vi inte går ut med, men det är internt som man får lära 

sig första dagen. [IP4, avdelningsledare] 

Förutom detta motto har organisationen även en slogan och vissa kundgarantier som 

förmedlar den information om organisationen som bidrar positivt till att dra till sig kunder och 

slå ut konkurrenskraft. Försäljarna känner en trygghet bakom dessa garantier, de kan göra 

kunderna nöjda och sälja produkter med en säkerhet om att de sålt en produkt som bäst passar 

kundens behov. Det är ett motto ut mot kunderna, enligt informanterna satsar organisationen 

mycket på att bli världens mest kundorienterade kedja. När organisationen är öppen och 

givmild mot omvärlden speglas det även på de anställda.  

[…] är ju en så pass stor kedja så att man kan känna sig trygg, att man vet att man har 

mycket bakom sig på något sätt, samma sak när man säljer så vet man också att rent 

generellt att […] har rätt mycket pengar och då känner man inte riktigt att allting vilar på 

mig. [IP4, avdelningsledare] 

  

Artefakter  

Försäljarna fungerar som organisationens ansikte utåt och detta ska visas i försäljarnas 

beteende och deras utseende. När kunderna kliver in i ett av varuhusen ska de kunna 

identifiera en försäljare och lätt kunna ta kontakt med dessa för att få hjälp. Av denna 

anledning lägger organisationen ner fokus på säljarnas utseende, de ska synas i det dagliga 

arbetet och har därför på sig uniformer som ska identifiera organisationen. Det finns vissa 

principer för hur man ska bära denna uniform och dessa principer ska följas av försäljarna. 

Uniformen kan komma att variera under olika säsonger men försäljarna har till stor del en 

standarduniform som ska bäras under arbetstid.  

Det förekommer även att dessa uniformer ska bäras under utbildningar och andra 

tillställningar ifall att organisationen kräver det, vilket enligt informanterna ger en känsla av 

samhörighet med kollegorna. Uniformen får försäljarna att se propra ut och känna sig 

professionella, vilket anses underlätta det dagliga arbetet i varuhusen. IP5 klargör detta genom 

att förklara att det finns tillfällen då försäljarna är tvungna att ta emot bland annat negativ 

kritik från kunder, denna kritik är inte riktad direkt mot försäljarna personligen när de har på 

sig dessa uniformer, försäljarna kliver in i en roll. 

Vi har på oss de här kläderna för vi är […] på något sätt, vi ska se propra ut för kunden. 

[IP4, avdelningsledare] 

Jag identifierar mig själv med andra säljare som bär den […] skjortan och de […] 

byxorna, dessa fungerar som en trygghet, vi ska arbeta med en extra anda vilket 

uniformen underlättar. [IP6, försäljare] 

På något sett så intar jag en roll när jag kliver i de där kläderna. [IP5, försäljare] 

Informanterna påpekar även att det finns verktyg på arbetsplatsen som underlättar 

försäljningsarbetet och även fungerar som en trygghet på arbetsplatsen. Varje avdelning i ett 
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varuhus består av en eller flera säljdiskar. Dessa har många funktioner, bland annat använder 

försäljarna dessa säljdiskar som en återknytningspunkt, kunderna ställer sig vid dessa i väntan 

på hjälp. Säljdiskarna består av datorer, skrivare och andra hjälpmedel som försäljarna kan 

behöva i sitt dagliga arbete. Försäljarna kan kontrollera hur de ligger till i förhållande till 

deras budget och även se hur andra avdelningar ligger till siffermässigt vad gäller säljresultat. 

Säljdisken fungerar som en trygghet, även då när man inte har något att göra, man ser 

upptagen ut vilket ser bättre ut för kunderna. [IP6, försäljare] 

Lite är väl säljdisken en sak, för det är ju återknytningspunkt om man säger så […] där 

har man sin dator, man kan kolla sina siffror […] det är säljdisken i så fall som är en 

fastpunkt. [IP4, avdelningsledare] 

Mycket av de faktorer som identifierar organisationen är noga eftertänkt vad gäller 

marknadsföring enligt försäljarna. Färgerna i varuhuset, försäljarnas uniformer och strukturen 

i varuhusen är utformade för att väcka en form av känsla och enligt försäljarna ska den ge en 

känsla av storhet. Utbudet i varuhusen ska vara stort och varuhusen ska vara mäktiga i både 

storlek och karaktär. Försäljarna menar att detta ger en medryckande känsla, de känner en 

entusiasm av att arbeta inom organisationen vilket gör arbetsdagarna mycket roligare.  

Vi har ju vuxit otroligt mycket de senaste fyra, fem åren. […] förut var vi ganska små 

varuhus fast på många olika ställen. Vi bli ju jätte stora nu, det drar ju oftast mycket folk 

när det blir bredare sortiment […] Det har blivit mycket roligare att jobba sen det blev 

det. [IP4, avdelningsledare] 

 

4.1.1. Analys  

Organisationen har gjort deras ideologi tydlig genom att bryta ner de i så kallade budord. 

Dessa budord benämner försäljarna som organisationens värderingar och normer vilka är 

väldigt tydliga inom organisationen. Budorden sätter upp mål och riktlinjer för försäljarna 

vilket underlättar det dagliga arbetet, eftersom att de skapar ett ramverk för hur de ska uppföra 

sig på arbetsplatsen. Försäljarna har ett visst beteende och tankesätt som formas av budorden, 

ett handlingsmönster som upprepar sig inför varje bemötande av en ny kund. Schein (2010) 

förklarar detta handlingsmönster som värderingar och normer, alltså implicita och osagda 

antaganden som inte direkt behöver vara uppenbara för försäljarna men ändå formar sättet att 

vara på arbetsplatsen. Organisationens kultur uppenbaras bland annat genom symboler, alltså 

objekt som ska förmedla en innebörd på ett effektivt sätt (Jfr Alvesson 2001). Dessa 

innebörder tydliggör organisationen genom bland annat budord, motto och slogan. Värderingar 

som delas inom organisationen är i stort sätt oförändrade, försäljarna strävar i stort sätt efter 

samma mål.   

Den kundorientering som organisationen önskar att alla försäljare ska sträva efter kan lättare 

förstås med hjälp av den relationskompetens som Rolf Laurelli förklarar. Försäljarna ska 

uppföra sig mot kunden på ett sätt som identifierar organisationen. Eftersom att 

relationskompetens är svår att lära sig ser avdelningsledaren redan vid rekryteringens början 

till att försäljarna har denna kompetens och att de kan bidra positivt till detta sätt arbeta.  

Försäljarna identifierar organisationen på samma vis när informanterna väljer att beskriva 

utmärkande delar av arbetsplatsen. Informanterna beskriver uniformen, säljdiskarna och de 

storslagna varuhusen som de symboler vilket ger ett värde till organisationen. Schein (2010) 

redogör för liknande objekt med begreppet artefakter. Dessa objekt som informanterna väljer 

att beskriva som betydelsefullt och väsentligt i deras arbete bidrar med en känsla av 

samhörighet med organisationen. Idén om en uniform binder samman försäljarna till 
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organisationen (Jfr Alvesson 2001). De identifierar sig med andra anställda samtidigt som 

uniformen fungerar i marknadsföringssyfte.  

Objekten underlättar för försäljarna att inta rollen som försäljare och samtidigt förstärka 

identifieringen med organisationen. Organisationens ideologi ska tydligt uttryckas i det 

materiella, varuhusen ska vara storslagna och imponerande vilket genomsyrar försäljarnas 

attityder och utseende (Jfr Schein 2010). Alla dessa element formar den organisationskultur 

som når hela organisationen, organisationen strävar efter att använda alla dessa delar på ett 

meningsfullt sätt vilket blivit en del av försäljarnas vardag och även livet utanför arbetet (Jfr 

Clegg 2008). Detta kan kopplas till Hartmanns (2006) undersökning som förklarar att 

organisationskulturen har en effekt på den identifikation som anställda känner för 

organisationen, vilket bidrar till en ökad motivation inför arbetet. Organisationens värderingar 

anses vara inspirerande till den delen att de även tänker på dessa utanför arbetstid. Försäljarna 

känner sig motiverade av dessa vilket visar sig i det dagliga arbetet.  

 

4.2. Organisationskulturens rörlighet 

 

Sprida kunskap 

Organisationen använder sig av en mängd olika tillvägagångssätt för att nå ut till försäljarna 

med information. Försäljarna skickas regelbundet på interna kurser med en rad olika innehåll 

beroende på vilken avdelning försäljarna arbetar för. Dessa kurser är i sin tur uppdelade i 

olika nivåer. Den första kursen fungerar bland annat som en introduktionskurs med fokus på 

organisationens värderingar, hur organisationen väljer att arbeta och med uppdateringar på 

hur det går för organisationen i helhet. Kurserna har även en avsikt att bygga upp en 

gemenskap mellan de anställda där de kan lära känna varandra och utbyta information om hur 

de arbetar inom de olika varuhusen. Organisationen håller dessutom försäljarna väl 

uppdaterade under arbetstid i form av morgonmöten och kampanjmöten. Försäljarna anser att 

organisationen sprider sina värderingar varje dag i olika former, det sprids genom brev från 

varuhuschefer, genom plakat uppsatta i personalrummen och det sprids genom 

avdelningsledare.  

[…] vi ledare har den kulturen i oss och förmedlar det varje dag, hela tiden, […] de har 

satt upp plakaten i lunchrummen och hallarna och så. Så att man ser vad man står för. 

Men det har vi inte ute i butiken. [IP1, avdelningsledare] 

Vi har morgonmöten varje morgon, innan vi börjar jobba och där tas det mesta upp som 

ledningen vill att vi ska göra, det är väl så det sprider sig, det kommer väll mail ibland 

också och lite såna grejer, men mest morgonmöten. [IP3, försäljare] 

De kan påverka sina säljare så mycket för att de har interna kurser, […] åker iväg och 

träffar leverantörer och man har kvällsmöten, mycket tjo och stim, mycket hejaramsor, 

det är vi är bäst. [IP5, försäljare] 

 

Kundorientering och resultatorientering 

Intervjupersonerna känner sig lojala mot kunderna och förklarar att de har denna möjlighet för 

att organisationen är så pass kundorienterade. Försäljarna är på plats för att se till att kunden 

åker hem med den produkt som passar kundens behov bäst. Men även då de har en sådan 

kundfokus kan inte siffrorna läggas helt åt sidan. För att organisationen ska rulla på utan 
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vidare problem måste försäljarna prestera, detta förklarar IP6 som frihet under ansvar. 

Ansvaret är att tillgodose kundens behov men säljarna ska kunna motivera till varför man har 

tagit de åtgärder som ansetts varit nödvändiga för att till exempel kompensera upp en 

missnöjd kund. IP2 förklarar att det är svårt att samtidigt försöka följa organisationens alla 

budord. De ska kunna läsa av situationen och ta egna initiativ till att lösa en viss situation. 

Försäljarna ska hitta en bra balans, annars går det inte ihop i slutändan med den budget som 

har satts upp för varje avdelning.  

Det är ju det allting handlar om i grund och botten, att tjäna pengar. [IP3, försäljare] 

En viktig punkt som upprepar sig hos försäljarna är resultatorientering. Ska man platsa inom 

organisationen och samtidigt prestera underlättar det att vara en tävlingsmänniska. Även då 

mycket fokus läggs ner på att göra kunden nöjd måste försäljarna även lägga fokus på att 

prestera för att nå dagens uppställda mål. Dessa mål är utformade i form av bland annat en 

daglig budget som försäljarna har möjlighet att granska regelbundet under en dag på arbetet. 

Försäljarna förklarar att alla som kliver in i butiken är potentiella köpare. Av denna anledning 

är kontakten med varje kund viktig. 

Har jag inget att göra på jobbet och ser en kund som vandrar runt som ett frågetecken ska 

jag gå fram och fråga om han vill ha hjälp. Det är ett måste, om jag inte gör det kan de 

ifrågasätta mig som säljare. Det är en norm man ska följa, ta alla sälj. [IP6, försäljare] 

Sen handlar det väldigt mycket om att vinna, allt är en tävling, bryr man sig inte om hur 

det går i tävlingen så passar man inte in […], alltså är allt en tävling, det är tävlingar hela 

tiden. Dels är det interna tävlingar varje dag, man tävlar mot sig själv, man tävlar mot 

sina kollegor, man har mål, vi har budget. Siffrorna, vad man gör för siffror, det är 

otroligt viktigt. [IP4, avdelningsledare] 

Många av informanterna anser att kunderna har en felaktig uppfattning av försäljare. 

Intervjupersonerna förklarar att försäljare idag har en status av att var besvärliga och 

påfrestande, vilket de inte relaterar till sig själva. Enligt försäljarna tillåter organisationen 

försäljarna att ha en stor kundfokus som möjliggör för försäljarna att tillgodose kundens 

behov utan att behöva känna att de tvingar på kunden produkter som de inte kan behöva eller 

kommer vara missnöjda med. Detta bidrar med en positiv effekt för majoriteten av försäljarna. 

Det som kan anses vara påfrestande för försäljarna är när kunder är skeptiska och 

ifrågasättande gentemot den hjälp som försäljarna erbjuder kunderna, även då de håller sig väl 

distanserade till den allmänna uppfattningen om försäljare.   

Det finns ju de, som telefon till exempel, försäljare ute på gatan, de målar ju upp 

försäljaryrket helt fel. Men det vet kunder också, de väljer ju själva att gå in i en butik, då 

har de ett val, men ja försäljningsyrket kommer alltid att vara negativt, för att alla trackar 

på någonting. [IP1, avdelningsledare] 

 

Gemenskap  

Informanterna förklarar att det är en ganska stark gemenskap inom organisationen som till 

viss del formar försäljarnas sätt att arbeta och uppföra sig på arbetet. IP5 och IP6 förklarar 

detta genom att göra en liknelse med en sekt. Gemenskapen bland medarbetarna kan bli 

väldigt intensiv. De arbetar tillsammans om dagarna och umgås dessutom under deras lediga 

tid. De förklarar att det hänt att försäljare som valt att byta tjänst och arbeta för en 

konkurrerande butikskedja har blivit utfrysta ur organisationen. Samhörigheten de känner med 

denna person är då inte densamma. För det mesta upplevs gemenskap som väldigt positiv i 

organisationen. 
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Jag kom hem och drömde om jobbet, det var hela ens liv. Nu när man inte jobbar lika 

mycket då får man en distans till det. Då ser man helt plötsligt att man står utanför och 

tittar in ibland, därför kan jag nu prata om det på det här sättet, förut var man lite mer fast. 

Då gick det inte riktigt. [IP5, försäljare] 

Relationen till kollegorna kan vara så stark att den har en avgörande effekt för om de vill 

jobba som försäljare. IP6 menar att hon inte kan känna igen sig själv i säljaryrket, det är inget 

som hon egentligen vill syssla med på grund av den roll man måste infinna sig i. Hon anser att 

hon inte delar samma värderingar och intressen när det gäller att vara bäst inom sälj. Den 

interna tävlingen mellan kollegorna, att hela tiden vilja vinna, den säljarandan känner hon inte 

igen sig själv i vilket gör att hon inte infinner sig i säljarrollen. Hon har svårt för att se sig 

själv med kollegor som delar dessa värderingar, som har den säljarandan. Dessa kollegor 

sätter en press på resterande medarbetare eftersom att de vill att deras avdelning ska vara bäst.  

Eftersom att IP6 inte delar deras värderingar får hon svårt med att uppfylla dessa krav. Hon 

kommer inte nära dem och kan inte riktigt knyta en kontakt till dem på grund av att hon inte 

har något gemensamt med dessa försäljare. Men denna syn har hon inte på alla sina kollegor, 

utan bara de tävlingsinriktade som är helt inställda på siffror. Hon kommer så bra överrens 

med de resterande kollegorna att de är anledningen till att hon överhuvudtaget arbetar kvar, 

kollegorna men även lönen. Hon tycker även att kollegorna underlättar för motivationen med 

tanke på att dagarna känns bättre när hon arbetar med en kollega som hon tycker om. De tar 

hjälp av varandra och dagen blir helt enkelt roligare.  

Även IP4 kommer bra överrens med sina kollegor på sin avdelning. De har en bra stämning 

där de kan ha roligt tillsammans men även på en yrkesmässig nivå, de tar hjälp av varandra. 

Hon har lätt för att bli vän med de flesta som arbetar på arbetsplatsen eftersom att de är öppna 

och sociala. Hon funderar över vad det kan bero på och tror att det kan ligga i den roll man 

har som försäljare. En försäljare ska alltid vara trevlig, pratsam och sällskaplig.  

De kanske bara spelar ett spel det vet man inte för man är ju trevlig mot alla. Det blir lätt 

så när man är säljare för man är trevlig mot kunderna och när jag har jobbat en hel dag då 

är ja trevlig när ja står och väntar på bussen, då kan ja börja prata med folk.  Det bara 

kommer.  [IP4, avdelningsledare] 

Hur en bra gruppsammanhållning skapas har mycket att göra med vad man har för 

varuhuschefer. En bra gemenskap på arbetsplatsen formas utefter ledarnas sätt att utöva sin 

ställning. IP4 tycker att vare sig om man är varuhuschef, avdelningsledare eller försäljare så 

ser man sig inte bättre än de andra, eftersom att de i grund och botten började på samma nivå. 

De flesta varuhuscheferna var från början försäljare och har med tiden jobbat sig uppåt. I och 

med det skapas en respekt för varandra som gör att de trivs och fungerar bra ihop.  Hur en 

varuhuschef mår på arbetsplatsen har också betydelse för försäljarnas gemenskap tycker IP1. 

Om det går dåligt för en butik under en period så blir varuhuschefen på dåligt humör och 

kanske besviken på en viss persons prestation, vilket gör att det skapas en dålig stämning på 

arbetsplatsen. IP2 tycker att gruppsammanhållningen har mycket att göra med 

avdelningsledaren.  

[…] bra avdelningsledare, det är så man får en bra avdelning. [IP2, försäljare] 

Det krävs ingen stor sakkunskap när man börjar arbeta inom organisation som försäljare. Har 

man de rätta värderingarna och tänker i de banor som organisationen anser är passande, så har 

man inga svårigheter med att passa in i organisationen, med kollegor och arbeta som 

försäljare. Det viktigaste enligt informanterna är att man kommer bra överens med de kollegor 

som arbetar på den egna avdelningen. Det är med dessa kollegor de bildar en närmare kontakt 

med. Avdelningsledaren som är den närmaste chefen för försäljarna har en enormt viktig 
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påverkan. Anser avdelningsledaren att en person inte passar in i avdelningen är det inte svårt 

för denna att flytta om försäljarna inom organisationen. Även då försäljarna delar de 

värderingar som organisationen har så kan personkemin var en avgörande faktor för vart inom 

organisationen man arbetar.  

Avdelningsledarna känner de anställda bra och vet hur de fungerar ihop som en grupp. 

Därmed anställer de bara försäljare som passar in i gruppen och har likartade karaktärer. IP2 

tycker att det skulle vara konstigt om avdelningsledaren anställde någon som stack ut från 

mängden, då skulle ingen trivas eftersom att de alla är ganska tävlingsinriktade. Anställer 

ledaren en person som inte följer gruppens värderingar skulle det förstöra för hela gruppen, 

det skulle bli en ostadighet i gemenskapen. Detta skulle innebära en stark störning i deras sälj 

eftersom att gruppsammanhållningen och relationerna mellan kollegorna är en sådan stark 

motivationsdrivare. Även om lönen är den grundläggande anledningen till att de arbetar där så 

är ändå relationen mellan kollegorna det viktigaste för säljarna när de väl är på arbetsplatsen. 

När man intervjuar, då är kunskap inte det viktigaste, mycket mer personlighet och hur 

man passar in i gruppen. För att kunskap är ju något man lär sig medans. Att försända 

någon, hur de är mot kunder det är väldigt svårt att pränta in i någon. [IP4, 

avdelningsledare] 

I alla fall på vår avdelning så har man anställt folk som har likadan personlighet, inte 

bara, men passar in. Skulle vara jätte konstigt om man skulle anställa någon som sticker 

ut, då skulle ingen av oss trivas. […] Alla vi är ju ganska tävlingsinriktade, det är därför 

det går så bra för vår avdelning, men vi är ganska öppna och kan prata, om någon är 

ganska sluten så passar inte han. [IP2, försäljare] 

Är man uppskattad av cheferna så kommer man ha det mycket lättare än om man inte är 

det, är du inte det så kommer du att försvinna relativt snabbt. […] I vårt varuhus har det 

varit många kollegor som jag har haft tidigare, de är kvar men de har bytt varuhus, 

generellt just för att de inte trivts med sin chef […]. [IP5, försäljare] 

IP5 förklarar att det är en ganska stor personal ruljans inom organisationen, anställda byter 

varuhus och tjänster. Det finna olika anledningar till detta, dels kliver anställda uppåt och 

intar en tjänst med en högre befattning, de kan byta avdelning eller välja att sluta arbeta inom 

organisationen. Det finns stora möjligheter till att utvecklas inom organisationen och pröva på 

andra tjänster om försäljarna skulle önska det. Om de anställda är villiga att prestera och visa 

framfötterna finns det goda möjligheter till utveckling.  

[…] är ett sådant företag att om man vill så kan man nå hur långt som helst egentligen. 

Det handlar mer om att ta för sig lite och få kontakt med rätt människor också. Men om 

man gör ett bra jobb och visar att man vill så får man chanser på något sätt, det bli 

karriärstegen […] Den är rätt tydlig. [IP4, avdelningsledare] 

IP5 förklarar att de delar som man tänker på när man uttalar sig om organisationen är precis så 

organisationen vill bli identifierad. Försäljarna påverkas av organisationens sätt att uttrycka 

sig själva, dels för att de arbetar så intensivt i organisationens miljö och är en stor del av 

organisationens koncept. Majoriteten av respondenterna anser att organisationens värderingar 

är positiva och har inga svårigheter att förhålla sig till dessa. Det är enligt IP1 ett lyckat 

koncept som fungerar bra för organisationen.  

 

4.2.1. Analys 

Utifrån tidigare forskning av Milne (2007) är kunskapsdelning något av de viktigaste 

konkurrensmedlen i en kunskapsmedveten organisation. Vår undersökning visar att det 
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stämmer även här, dock är det inte den kunskap om produkterna det viktigaste utan det 

viktigaste är kunder och vad det innebär att vara en bra försäljare. Att veta hur man säljer och 

hur man ska bemöter kunden är den kunskap som är viktig i denna organisation. Denna 

kunskap skapas genom ett intresse i arbetet, vilket i sin tur bidrar till motivation. Motivation 

underlättar försäljningen. Citatet från IP5, hur motivation lyser igenom en försäljare, är vad det 

handlar om. Detta kan kopplas till vår intervju mer Laurelli där han bland annat förklarar 

begreppet relationskompetens. Dock är relationskompetens något som är närmare försäljarnas 

personlighet vilket gör det svårt att lära ut till andra, på så sätt blir det svårt med 

kunskapsdelning. Hans begrepp om fackkompetens däremot är något som går att lära vidare, 

kunskap om produkter i butiken, men utifrån undersökningen är detta inget som skapar riktig 

motivation, utan det är mer den kunskap om hur man bemöter kunden.  

Ett av organisationens viktigaste mål är att bli en av världens mest kundorienterade 

elektronikkedjor. Försäljarna anser sig kunna vara lojala mot kunden på grund av denna stora 

satsning, de värdesätter kunderna till stor del vilket bidrar till normer som syftar till att vara 

lojal mot kunden för att verksamheten ska kunna uppnå sitt mål. En problematik som kan 

uppstå är att hitta en balans av att vara en tävlingsmänniska och prestera i sälj samtidigt som 

de ska vara kundorienterade till största utsträckning. Att själva hitta denna balans anses vara 

en norm som måste följas (Jfr Schein 2010). 

Organisationens värderingar och normer tillåter försäljarna att ta avstånd från den negativa 

allmänna uppfattningen som de anser försäljaryrket har idag. Informanterna vill klargöra att 

den kultur som de har inom organisationen inte är samma säljarkultur som anses vara negativt, 

alltså en organisationskultur med ett klimat som är stressigt, påstridigt och jobbigt för kunder. 

Detta förenklar försäljarnas identifiering med organisationen. Organisationen värdesätter detta 

vis att arbeta vilket försäljarna lätt kan förhålla sig positivt till. Försäljarna anser att 

organisationen utmärker sig från andra företag i försäljningsbranschen vilket stämmer med 

Scheins (2010) förklaring av värderingar och normer där organisationen och medlemmarna 

knyts samman av det gemensamma tankesättet, vilket gör de unika.    

Organisationens värderingar och normer är till viss del ganska uppenbara för försäljarna 

eftersom att organisationens ideologi är så pass starkt och framträdande inom organisationen. 

Organisationen ser oftast till att försäljarna har en positiv inställning till budorden redan vid 

anställningen för att sedan placera in de nyanställda i en avdelning på varuhuset. Den 

nyanställdes personlighet har en inverkan på vilken avdelning de placeras in i, av den 

anledningen att de ska komma överens med sina kollegor på bästa möjliga vis.  

Den starka gemenskapen som förklaras av informanterna är det som bidrar till att de även 

umgås privat. Värderingar har lättare att sprida sig och de bildar en stark samhörighet. Som 

IP6 förklarar att problematiken för henne vad gäller yrket är inte organisationens värderingar 

eller gemenskapen på avdelningen utan det är att hon inte passar in i försäljaryrket. Vilket 

syftar till att hon trivs på arbetsplatsen och med kollegor, det är detta som får henne att arbeta 

kvar. 

Mycket av denna gemenskap och sammanhållning har att göra med vilken avdelningsledare 

och varuhuschef de har i varuhuset. Främjar dessa ledare denna gemenskap visar det sig att 

den blir mycket starkare inom avdelningarna. Detta påvisar att de olika avdelningar arbetar på 

det sätt som anses vara bäst för just den avdelningen.  

Det visar sig även att en del av organisationens mål är att få de anställda att vilja klättra inom 

organisationen. Detta har de flesta avdelningscheferna gjort och därför anses det vara positivt 

att vilja göra just detta. Försäljarna upplever att om de väljer att sluta arbeta inom 

organisationen och byta arbetsplats till en konkurrent är det svårt att behålla kontakter med de 
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gamla kollegorna. Anledningen till att de tar avstånd från kollegorna på detta vis tyder på ett 

antagande från organisationens sida om att den anställde som väljer att sluta har de inte samma 

värderingar kvar, värderingar som de delade tillsammans inom organisationen (Jfr Alvesson 

2001).  

 

4.3. Motivationen inom organisationen samt ledningens bidragande insatser   

 

Motivation på arbetsplatsen  

Motivation är en av de viktigaste utgångspunkterna hos en försäljare för att de ska utföra ett 

bra jobb, motivationen är även viktigare än kunskapen om produkter. När försäljarna är 

motiverade i arbetet anses det spegla sig på deras sätt att bemöta kunden. De är positivt 

inställda vilket gör det mycket enklare att sälja. De går fram och möter kunden till skillnad 

från när de är omotiverade, i det fallet händer det att kunden själv måste söka efter hjälp. 

Detta vis att arbeta stämmer inte överens med hur de ska vara på arbetet, de ska själva leta 

upp kunden och erbjuda sin tjänst.  

Att sälja handlar om att lyckas hitta rätt produkt till kunden, inte enbart om att få sina 

produkter sålda. Om inte försäljarna trivs på arbetet eller känner ett driv anses det vara svårt 

att lyssna på kundens behov och försöka göra kunden nöjd på samma sätt som när de känner 

sig motiverade.  Det handlar om hur villiga de är till att hjälpa kunden. 

Har man en positiv inställning och är väldigt motivrad så påverkar det allt ifrån hur man 

tilltalar kunden, vilken ton man har, hur man ser ut, att man sträcker på sig. Man ler, och 

ler man så gnistrar det i ögonen. Är man motiverad så märks det utåt till kunden och då 

får man positiv feedback tillbaka från kunden. […] Jag märker på mig själv att om jag är 

motiverad och på bra humör då ger man mer. [IP5, försäljare] 

Mycket viktigt, annars så är det ingen mening om man går till jobbet en dag och man 

glömmer bort varför man är där. [IP4, avdelningsledare] 

Företaget försöker motivera försäljarna genom att skicka dem på olika utbildningar där de lär 

sig olika tekniker som gynnar försäljaryrket. Organisationen brukar även ta dit ”peptalkers” 

som ska motivera försäljarna och försöka driva dem framåt i organisationen. De anordnar 

dessutom diverse säljtävlingar där de kan vinna priser av olika slag vilket får de att vilja 

prestera bättre. De nya försäljarna på företaget är oftast mer motiverade än de som jobbat där 

under en längre period. Informanterna anser att detta beror på de utbildningar som de skickas 

på i början av anställningen, vilket är inspirerande och nytt för dem.  

Avdelningsledarna märker att uppdateringar gällande resultat kan motivera försäljarna, samt 

när de följer upp deras siffror och skickar ut rapporteringar från huvudkontoret där försäljarna 

får se hur de ligger till. Uppsättning av mål höjer försäljarnas motivation vilket leder till bättre 

försäljning.  

Motivationen hos försäljarna idag varierar från person till person. Det har att göra med hur 

länge man arbetat samt vad de har för avsikter på företaget. Om en försäljare vill klättra inom 

organisationen så är de mer motiverade än om de bara ser det som ett extra arbete. IP1 tycker 

att hans anställda är motiverade, han behöver inte säga till dem vad de ska göra utan de vet det 

själva. De frågar inte om hjälp utan de klarar av att sköta arbetet på egen hand. Han ser även 

på sina försäljare att de vill sälja och utvecklas, vilket påvisar hög motivation. Även siffror 
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motiverar, speciellt hos de unga på företaget. De har en intern tävling mellan varandra vilket 

gör att de längtar till att komma till arbetet för att vinna och prestera.  

Det är yngre […] grabbar som typ tävlat mot varandra om allt. […] det är en kamp varje 

månad, just motivationen bland dem den är på topp. […] Men motivationen har nog 

aldrig varit bättre. [IP4, avdelningsledare] 

En orsak till att motivationen kan sjunka hos försäljarna har med ledningen att göra. Om man 

inte kommer överrens med sin chef anses det vara svårare att känna sig tillfredställd på 

arbetsplatsen. Även när de ger ut fel löner, vilket har hänt ibland, så sjunker motivationen. Att 

få för lite feedback, inget beröm eller ingen uppskattning från ledningen bidrar också till att 

motivationen försämras.   

Det är nog en form av konflikt med ledningen, att det är ledningen som sänker 

motivationen. [IP5, försäljare] 

 

Belöning, beröm, siffror 

Både belöning och beröm fungerar som motivationshöjare, inte bara för informanterna men 

även för deras kollegor. Om en försäljare gör bra ifrån sig och får beröm och belöning 

kommer även kollegorna vilja sträva efter det, de inspireras av det. Exempel på belöningar är 

biobiljetter eller liknande, men kan även vara större priser som hemmabiosystem runt stora 

högtider. Det finns även andra former av belöningar som till exempel bonusar i form av 

pengar. Dessa får de extra utöver lönen om hela avdelningen har nått sin budget. Det som 

anses vara positivt med beröm är när alla på arbetsplatsen uppmärksammar det. När någon har 

gjort bra siffror så syns det i det interna datasystemet vilket alla försäljare följer regelbundet 

under ett arbetspass. Försäljarna gillar medvetenheten om att kollegorna har uppmärksammat 

deras prestation.  

Vad försäljarna föredrar mellan belöning och beröm är olika. De flesta tycker om en 

blandning av både belöning och beröm, men sedan finns det dem som föredrar det ena mer än 

det andra. Oftast har beröm en effekt som motiverar försäljarna att prestera bättre. Att få 

positiv feedback för sitt arbete motiverar för stunden, men i helhet motiverar belöning mer 

enligt IP2. När de får en bonus eller ett pris blir de motiverade till att fortsätta prestera, men 

beröm anses inte ha lika lång tidseffekt. Sedan finns det dem som föredrar beröm helt före 

belöning och tycker att det räcker med att man upplyser säljarna när de gör ett bra jobb för att 

de ska bli motiverade. Avdelningsledarna brukar sätta upp veckobrev i personalrummen där 

de namnger bästa försäljare och hur mycket han eller hon har sålt för. Denna handling gör 

försäljarna väldigt glada och de blir uppskattade.  

Jag har inte varit någon som drivs, absolut så tycker jag att det är kul men jag har nog 

aldrig drivits av det så att man blir motiverad […] men det är ju lite extra kul när man får 

lite pengar i plånboken men det har nog inte motiverat mig. [IP5, försäljare] 

En blandning behövs för min del, just för att jag har det som deltidsarbete. Lönen och 

bonusen är viktig, men beröm ökar motivationen oerhört vilket inte belöning gör på 

samma vis. [IP6, försäljare] 

Det påverkar min motivation, feedback och beröm fungerar som en motivationshöjare. 

[IP2, försäljare] 

IP4 gillar beröm, får hon inte beröm drar det ner på hennes motivation, men däremot är hon 

även väldigt öppen med att berätta om att hon föredrar belöning före beröm. Som 

avdelningsledare använder hon främst belöning för att försöka öka prestationen hos sina 
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försäljare. Eftersom att hon själv drivs av att tjäna pengar så tycker hon att det fungerar bra att 

även driva sina försäljare på det sättet. Hon menar att arbetet i grund och botten handlar om 

att tjäna pengar, och det är inget som hon skäms över att prata om, något som enligt henne 

många andra avdelningsledare inte vill framföra.  

Avdelningsledaren IP1 har fört in ett nytt system på sin avdelning, han rankar försäljarna en 

gång i veckan, vilket innebär att han följer upp deras resultat mot deras budget och mål. Innan 

visste försäljarna inte hur mycket de sålt för under en längre period men nu visar han upp 

dessa siffror och har ett personligt samtal med försäljarna för att klargöra vart de ligger i 

förhållande till målet och vart de bör ligga för att kunna uppnå det.  På så sätt vet dem vad 

som krävs redan innan de kommer till arbetet, vilket anses göra de mer motiverade och nöjda. 

De har något att eftersträva vilket underlättar arbetet.  

[…] har man då förväntningar av en person då vet personen redan vad man ska göra när 

man kommer till jobbet. Är det en person som går till jobbet och inte vet vad man ska 

göra, då blir de missnöjda. […] Så nu märker jag själv, det är många som har sagt det, att 

de trivs mer på jobbet nu […], för de vet vad som förväntar sig utav dem också. [IP1, 

avdelningsledare] 

 

4.3.1. Analys:  

Känner försäljarna en spänning inom sitt arbete, att det är utmanande och intressant, då är de 

mer motiverade. Har de inget grundintresse så blir det svårare att känna sig motiverad. Detta 

kan kopplas till Herzbergs (1993) motivationsfaktorer. De flesta som uppgav att de känner sig 

tillfredsställda uppfyllde Herzbergs (1993) motivationsfaktorer. Den delen där motivationen 

sjunker på grund av en brist hos ledningen kan kopplas till Herzbergs (1993) hygienfaktorer. 

Blir det störningar i omgivningen så påverkar det själva arbetet och motivationen sjunker.  

Genom organisationens utbildningar och kurser, samt morgonmöten och andra sammanträden 

skapas en stark kultur som håller sig kvar hos de anställda, vilket skapar en stark 

identifikation hos försäljarna med arbetet. När försäljarna känner samhörighet och gemenskap 

med kollegorna leder det till större arbetsmotivation. De känner en arbetslust och vet vad 

organisationen har för mål som ska uppfyllas. (Jfr Clegg m.fl 2008, Jfr Herzberg 1993). 

Veckobreven som avdelningsledaren sätter upp i personalrummen är en viktig 

motivationshöjare. När försäljarna känner sig uppskattade och speciella ökar det deras 

arbetsprestation. Det handlar om att de får en uppskattning som de anser sig förtjäna som gör 

försäljaren betydligt mer tillfredställd på arbetsplatsen. Känner man en tillfredsställelse så 

höjer det motivationen (Jfr Herzberg 1993). Det blir roligare att sälja vilket underlättar 

arbetet. 

 

4.4. Dagliga inverkan på motivationen 

 

Kollegor 

En viktig motivationsfaktor på samtliga arbetsplatser är den relation försäljaren har till sina 

medarbetare. Samtliga informanter angav att de trivs bra på jobbet vilket grunder sig i bra 

relationer mellan kollegorna. När de trivs med varandra så flyter jobbet på betydligt bättre, 

tiden går snabbare och det blir roligare att jobba. Även säljet går betydligt bättre och man 
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presterar mycket mer. Vad det beror på är att försäljaren blir på bra humör av att arbeta med 

någon som den kommer överrens med. Om försäljaren inte är på bra humör så kan kunden 

fatta upp den dåliga stämningen och känslan som försäljaren sänder ut. Är de däremot på bra 

humör så speglar det ut sig på försäljarens bemötande mot kunden, de blir mer positiva och 

trevliga.  

Det är humöret. Mycket inom sälj handlar om humöret. Om du är på dåligt humör så 

orkar man inte vara utåt och framåt på samma sätt som annars. Så det påverkar säljet 

också. [IP3, försäljare] 

Alltså om jag jobbar med folk som […] jag inte snackar så mycket med då går dagen 

mycket långsammare, då lägger jag inte ner så mycket energi om jag får säga det så, på 

mitt arbete. Det känns ju tråkigt. Men om jag jobbar med någon som jag tycker är rolig att 

jobba med, då ger ju han mig energi. Då pressar jag bättre på jobbet. [IP2, försäljare] 

Skit mycket har med hur en säljare mår per dag. Alltså jag kan ju få en jättebra dag om 

jag får ett bra sälj på morgonen, då presterar jag bra under hela dagen. Om jag får ett 

dåligt sälj på morgonen då presterar jag dåligt hela dagen. [IP4, försäljare]  

Genom en bra kontakt med sina kollegor så skapas en trygghet för försäljarna på 

arbetsplatsen. Har de en bra relation till varandra och ett gott samarbete så underlättar det 

enormt för deras arbete. De flesta av dem anser att anledningen till att de gillar att komma till 

jobbet varje morgon är just för att träffa sina kollegor. Sammanhållningen på samtliga 

arbetsplatser är så stark att de blir som en familj, som stöttar varandra i sitt arbete. IP3 har till 

och med en sådan stark relation till sina kollegor på sin avdelning att när någon av dem ligger 

under så ger de varandra av sina sälj för att deras resultat ska ligga på samma nivå. Detta 

beror på att de kommit varandra nära.  

Om det går dåligt för en så kan jag till exempel slå några av mina sälj på honom, så vi alla 

ligger jämnt hela tiden, för ingen vill glänsa och ingen vill vara på botten heller. Så vi alla 

tar hand om varandra. [IP3, försäljare] 

Det finns de som gillar att ha tävlingsinriktade kollegor och inte stör sig på dem, även om de 

själva inte anser sig vara tävlingsmänniskor. IP5 blir motiverad av tävlingsandan och tycker 

att det blir en bra sammanhållning på hennes avdelning när kollegorna vill vinna och prestera 

bra. De blir ett team och istället för att känna sig hotad av dessa kollegor så blir hon bara 

motiverad av dem. Hon ser sig själv som en person som föredrar att hålla avdelningen snygg 

och fräsch istället för att endast ge all tid åt att sälja. Istället för att känna sig överkörd av de 

andra kollegorna så accepterar hon att det är på detta vis. Det enda som kan anses vara jobbigt 

är att få dessa personer att utföra något annat på avdelningen och inte bara koncentrera sig på 

att sälja. Utöver detta trivs hon väldigt bra med sina kollegor, de har en bra sammanhållning 

på avdelningen. När vi frågade IP5 vad som fick henne att vilja gå till arbetet så svarade hon 

med detta citat: 

Det skulle vara kollegorna. Tror jag mest egentligen. Det är så himla kul.  Sen kan det 

variera, det finns vissa kollegor som man trivs bättre med och vissa kollegor som man 

trivs sämre med. Men dataavdelningen som jag arbetar på, där kan jag jobba med vem 

som helst och känna att jag har trevligt och jag har kul varje gång, det blir jag motiverad 

av. [IP5, försäljare] 

 

Kunder 

En kund är så mycket mer än bara en person som köper organisationens produkter, en kund är 

även en person som bidrar med inspiration och motivation. När försäljaren hjälper en kund 
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som blir tillfredställd med den hjälp som ges höjer det självkänslan hos försäljaren. När de 

sedan ska gå vidare till nästa kund ligger motivationen på topp. De behöver inte alltid få ut en 

vinst för att motiveras av kunden. Dock blir vissa av försäljarna mer nöjda när säljet går 

igenom, men det är inget som sänker motivationen om det inte gör det. Även om kunden inte 

köper en produkt räcker det med att kunden blir nöjd med den hjälp han fick, även detta gör 

försäljaren glad.  

[…] positiv feedback från kunder. Även fast de inte handlar någonting, man bara hjälper 

dem, det är ju det bästa, då blir man ju som gladast. Just med motivation och så. [IP5, 

försäljare] 

Mest motiverande, det är ju självklart att få nya kunder. Om de tackar en och säger typ 

vad duktig du var, tack för att du hjälpt oss. Man känner sig ju lite speciell då också. [IP4, 

avdelningsledare] 

Bra respons motiverar dem till att fortsätta utföra ett bra arbete till nästkommande kunder. 

Ibland har det hänt att kunder väntar på att få hjälp av en särskild försäljare enligt IP2, även 

om de andra försäljarna är lediga. När det händer honom blir han väldigt glad och känner sig 

speciell. Som vi tidigare nämnt så är kollegor en stor motivationsfaktor och den främsta 

anledningen till att de flesta säljarna trivs på arbetsplatsen, men kunden har en större 

betydelse för vissa försäljare.  

[…] varför man vill komma in till jobbet då är det ju framför allt kollegorna men när man 

är på jobbet så är den bästa motivationen den positiva feedbacken från kunder egentligen. 

Det är den bästa motivationen. [IP5, försäljare] 

Relationen till kunderna är otroligt mycket viktigare för man hinner inte vara med sina 

kollegor lika mycket. [IP4, avdelningsledare] 

Men det är inte alltid som de motiveras av kunden. När en kund kommer in med en 

nedvärderande attityd och ser ner på försäljaren drar det ner på motivationen. Rent allmänt 

brukar bilden av en försäljare förknippas med manipulerande och luriga personer. När en 

kund sedan kommer in med en sådan attityd och redan från början dömt försäljarna blir det 

jobbigt för dem att ge just den kunden bra service.  

Det kan påverka min motivation om kunden kommer in i butiken med fördomen om att 

jag ska vara likadan, och lura de på pengar. Det kan göra mig irriterad och tappa lusten 

till att hjälpa dem. Fördomarna om säljare är väl det som kan dra ner min motivation när 

det gäller direkt kontakt med kunden. [IP6, försäljare] 

Det blir bara jobbigt att ge bra service till såna kunder. [IP2, försäljare] 

 

4.4.1. Analys 

Att kollegor bidrar till motivation och arbetstillfredsställelse är en synlig aspekt. Skulle inte 

relationen vara bra kollegorna emellan skulle motivationen vara väldigt låg. Detta stämmer 

överrens med Herzbergs (1993) hygienfaktorer, att relationen mellan kollegorna kan skapa 

otillfredsställande arbetssituationer. Däremot menar han att hygienfaktorer inte kan bidra med 

tillfredsställelse utan det kan endast motivationsfaktorerna göra. På så sätt går inte vårt 

resultat att koppla till Herzbergs (1993) resonemang kring detta. Relationen mellan kollegorna 

är något av det starkaste som bidrar med motivation på deras arbetsplatser. Därmed borde 

detta istället vara en motivationsfaktor (Jfr Porter m.fl. 2003; Jfr Pinder 1997; Jfr Herzberg 

m.fl. 1993).  
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Kollegorna hjälper försäljaren att känna sig trygg på arbetsplatsen och de hjälper varandra att 

prestera bättre vilket ökar motivationen. När de däremot får positiv feedback från kunden blir 

effekten mycket starkare, vilket livar upp försäljarna. När en kund visar sin uppskattning får 

de ett erkännande om att de utför ett bra arbete, man vet att man gör ett bra jobb. Det är själva 

erkännandet från kunden, vilket är en av Herzbergs (1993) motivationsfaktor, som 

tillfredställer försäljaren. När kunden däremot kommer in med fördomen om att försäljare är 

luriga och opålitliga så drar det tillbaka erkännandet, de känner sig inte längre uppskattade 

och värderade. Denna känsla drar ner på motivationen. (Jfr Porter m.fl. 2003; Jfr Pinder 1997; 

Jfr Herzberg m.fl. 1993)  

 

4.5. Organisationskulturens koppling till motivation 

 

Organisationskultur, ansvar, säljpress och övervakning 

Organisationskulturen på företaget är en av de bästa som IP1 har upplevt. De använder sig av 

en kultur som informanterna liknar med en sekt, till att motivera sin personal. Genom att ha 

en stark samhörighet på arbetsplatsen känner de sig trygga med varandra vilket höjer 

arbetstillfredsställelsen.   

Det här med sektaktiga är väl bara mer positivt för motivationen för det blir en mer 

gemenskap på något sätt. [IP5, försäljare] 

Organisationskulturen har även en inverkan på försäljarnas autonomi. De arbetar på ett sätt 

där försäljaren har rätt till att själv ta till med de åtgärder som krävs för att göra kunden nöjd. 

Denna frihet, att själva kunna välja och inte behöva söka tillstånd hos avdelningsledaren, gör 

att de kan ta eget initiativ vilket höjer deras motivation. Att ge försäljare ansvar fungerar 

positivt. Det får dem att känna sig speciella och viktiga vilket gör att de anstränger sig 

ytterligare. När man ger de ansvar över ett område känner de sig extra duktiga och speciella 

när det går bra för sin avdelning. Det blir även roligare för försäljarna när de får mer ansvar 

och frihet samt att de anstränger sig mer.  

Jag har haft två kollegor som har fått mer ansvar […] och de har utvecklats och på jobbet 

pratar de framför folk på ett helt annat sätt, de har verkligen utvecklats. Det är bara 

positivt. Överlag påverkar det arbetssituationen för man tycker nog att det är roligare att 

gå till jobbet när man har lite mer ansvar, så att man inte är en i mängden. [IP4, 

avdelningsledare] 

Sedan finns det dem som inte vill ha så mycket ansvar. IP3 menar att det bara blir jobbigt för 

honom att få ansvar eftersom att han inte försöker göra någon karriär inom företaget. Men han 

tycker att ansvar är bra för dem som vill ta sig uppåt i företaget. Dock kan för mycket ansvar 

ha motsatt effekt. När försäljaren inte har den tid den behöver för att klara av sitt uppdrag så 

leder det istället till stress. Vissa försäljare föredrar att jobba under stress och andra tål det inte 

alls. Det har att göra med självsäkerheten hos varje individ, hur mycket man klarar av och hur 

mycket man vågar stå på sig om säljen går dåligt.  

Det finns de som inte påverkas av sina siffror utan jobbar med inställningen om att de gör så 

gott de kan medans andra är mer desperata och följer sina siffror hela arbetsdagen. Den 

säljpress och övervakning som försäljare utsätts för kan frambringa stress i deras 

arbetssituation. De måste nå upp till sina siffror inom en viss budget som konstant övervakas. 

För vissa försäljare är den övervakningen jobbig och påfrestande. Det kan även bli jobbigt när 
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de får för mycket att göra på sin avdelning och man inte hinner hjälpa alla kunder. Då känner 

de av kundens frustration vilket påverkar försäljaren negativt. När det gäller siffrorna tycker 

IP4 att pressen är högre på avdelningsledarna än försäljarna. Om det inte skulle gå bra under 

en helg så kan inte en avdelningsledare skylla på en försäljare utan hela ansvaret ligger på 

henne för att ha använt fel strategier. Sedan finns det även dem som tycker att säljpress och 

övervakning leder till något bra. De motiveras istället av det och känner att det sätter fart på 

deras arbete. Avdelningsledaren IP1 tycker även att övervakningen istället fungerar som en 

feedback där de får kritik på sitt arbete. Det gör det enklare för säljarna att veta vad de gör fel 

och på så sätt kunna utvecklas.  

 […]det är konstant övervakning. Säljpress, att man måste nå upp till sina siffror till en 

viss budget. Ja, det är ju jobbigt. […] Det får mig att prestera bättre nästan. För jag vet att 

jag presterar bättre om jag vet att jag har ett mål, jag måste nå över det här och då når jag 

över det. [IP2, försäljare] 

Det är ju inte som att de sitter och granskar dig hela tiden, […] det är inte som att man 

står som en polis eller någonting. Utan man […] får feedback för de man gör dåligt. Är 

det så att man inte vet att man gör dåligt, då vet man inte att man gör dåligt över huvud 

taget och då är det bara bra att man kollar på en. [IP1, avdelningsledare] 

Att känna mig övervakad är ingen som gillar, vilket avdelningschefer självklart gör hos 

säljare. För mig är det jobbigt att känna den övervakningen. [IP6, försäljare] 

 

4.5.1 Analys 

Ansvar får säljarna att utvecklas och växa i sin roll. Att utveckla en organisationskultur där de 

ger de anställda utrymme för att ta eget initiativ är väldigt viktigt för att kunna utvecklas. 

Detta kan kopplas till Herzbergs betydelse av job enrichment (Jfr Porter m.fl. 2003; Jfr Pinder 

1997; Jfr Wright 1989). De har utvecklat ett arbetssätt som gör det möjligt för de anställda att 

uppfylla de flesta motivationsfaktorerna. Företagets organisationskultur innebär att de kan ta 

ansvar, vilket leder till att de kan utvecklas och göra framsteg, som i sin tur blir ett utmanande 

och intressant arbete (Jfr Herzberg 1993). När deras normer och värderingar knyter samman 

dessa aspekter så bygger de upp riktlinjer för hur de ska arbeta, vilket bidrar till att de känner 

en större gemenskap och identifikation med organisationen (Jfr Hatch 2001).   

Tappar försäljarna intresset sitt arbete så vill de inte utvecklas. Det är inte viktigt för dem att 

förbättras och få ansvar. Detta visar att utan intresse för sitt arbete så känner man inget starkt 

tillfredställande och därmed är man inte så motiverad. IP3 ser det som ett tillfälligt arbete och 

har därmed inget intresse av att få ansvar eller utvecklas. Detta kan kopplas till Herzbergs 

(1993) motivationsfaktorer, att det krävs ett intresse för sitt arbete för att vilja utvecklas, och 

därmed känna en motivation inom det man gör. 
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I detta avslutande kapitel tas slutsatsen upp där vi besvarar våra tre frågeställningar utifrån 

empirin samt en invävd reflektion över metoden. Därefter presenteras förslag till vidare 

forskning samt egna reflektioner om uppsatsen. 

5. Slutsats och diskussion  

5.1. Hur upplever försäljarna organisationskulturen? 

Organisationen har noggrant bearbetat fram värderingar och normer som till viss del ska vara 

synliga för alla anställda inom organisationen. Genom att tydliggöra organisationens ideologi 

och redan vid anställningstillfället utse försäljare som förhåller sig positivt till organisationens 

mål och tankesätt har de inlett arbetet till att hitta personer som bidrar positivt till 

organisationens kultur. Försäljarna upplever organisationskulturen som ett fenomen som i 

grund och botten härstammar från organisationens ideologi och grundidé. Denna ideologi 

genomsyrar organisationens värderingar som i sin tur tydliggörs i försäljarnas handlingar och 

beteende.         

Vårt resultat visar att försäljarna upplever organisationskulturen positivt, till största del för att 

den främjar samhörigheten med kollegor och kunder. Organisationskulturen för även med sig 

en känsla av trygghet, de känner en tillhörighet till en grupp med människor som delar samma 

intressen, värderingar och kunskap (Jfr Schein 2010). Resultatet visar även att 

organisationskulturen är ett fenomen som det diskuteras öppet om inom organisationen, ett 

fenomen som bidrar till att arbetet blir roligare och känns mer unikt i jämförelse med andra 

elektronikkedjor. Organisationskulturen främjar även en tävlingskultur som framhäver 

tävlingsmänniskan i varje försäljare. Även då försäljarna inte anser sig vara 

tävlingsmänniskor till personligheten så blir de det till viss del på arbetsplatsen, för att 

tävlingar i alla former på arbetsplatsen är en del av organisationskulturen.  

Vissa delar av Scheins tre nivåer av organisationskultur går att identifiera inom 

organisationen, vilket även är delar som försäljarna är medvetna om. Organisationens 

artefakter, värderingar och normer är relativt uppenbara även för försäljarna. Det som däremot 

är svårare att greppa är grundläggande antaganden (Jfr Schein 2010). Eftersom att 

informanterna är starkt medvetna om hur organisationen vill förmedla sin organisationskultur 

hade vi svårt att urskilja mellan de värderingar och normer som genomsyras av grundläggande 

antaganden, alltså de relativt omedvetna tankesätt bland försäljarna, som bidrar till de 

nästkommande nivåerna av organisationskultur, och de normer och värderingar som 

organisationen vill framhäva. För att få en djupare förståelse för dessa grundläggande 

antaganden hade det varit lämpligt att använda sig av observationer som metod för att samla 

in empirisk data och ta hjälp av ytterligare intervjupersoner. Eftersom att grundläggande 

antaganden är en nivå som försäljarna inte kan ta på, det vill säga det är något som de inte kan 

förklara eller se, så blir det näst intill omöjligt att få fram dem genom intervjuer, det går inte 

att få fram resultat om något som man inte kan tala om. Därmed menar vi att observationer 

skulle möjliggöra för oss att se beteenden och handlingar som inte visar sig i denna 

undersökning. 

 

5.2. Vad motiverar försäljarna i deras dagliga arbete?  

Utan motivation skulle inte försäljarna prestera lika bra, motivationen är en drivkraft. En 

omotiverad försäljare lyckas inte lika bra med att övertala kunden till att köpa en produkt. Att 
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utöva beslutspåverkan, som informanten Laurelli kallar det, blir mycket svårare att hantera 

när de är omotiverade. I resultatet visade det sig att motivationen speglar av sig hos en 

försäljare när de talar med kunden, i handling, språk och tänkande. Därmed är motivation 

något som är värt att satsa på i organisationen, något som de hanterar väldigt bra. Hur 

försäljarna motiveras kan delas in i två olika huvudmetoder. En huvudmetod är insatser från 

ledningen och den andra huvudmetoden är genom faktorer invävda i arbetet, faktorer som 

finns i den miljö man arbetar i. 

5.2.1. Motivationsmetoder från ledningen  

Ledningen kan skicka försäljarna på olika interna utbildningar. Om de märker att försäljarna 

har en dålig period där de inte säljer tillräckligt bra för att uppnå sina mål finns det olika 

utbildningar som försäljarna kan delta i. Dessa ger försäljarna ny inspiration och motivation. 

Med jämna mellanrum tar de även dit olika ”peptalkers” för att öka motivationen hos 

försäljarna. Även veckobrevet som talar om den bästa försäljaren är något som ledningen 

använder för att öka motivationen. Rankningar från vissa avdelningsledare, där de tar fram 

siffror och resultat för att låta försäljarna veta hur det går för dem, är också något som kan 

bidra med motivation. Måluppsättningar, när försäljarna vet vad som förväntas av dem och 

vad de ska sträva efter, är också något motiverande i deras arbete. Detta är även faktorer som 

framhäver tävlingskulturen på arbetsplatsen.  

Sedan använder sig även avdelningsledare utav beröm och belöning för att motivera. Detta är 

två olika metoder som går i hand i hand på många olika sätt. De två avdelningsledarna i 

studien har olika strategier för att motivera. Den ena föredrar att använda beröm medans den 

andra föredrar belöning. Det intressanta är att de båda uppgav att deras försäljare anses vara 

motiverade inom sitt arbete. Detta visar att det inte verkar spela någon större roll vilken metod 

de använder, utan att både belöning och beröm motiverar lika mycket. Det ultimata borde i 

sådana fall vara att de använder sig av båda systemen. Det finns försäljare som föredrar 

belöning medans andra föredrar beröm, men de flesta vill ha lite av varje. Om en person 

skulle vinna säljtävlingar och få biobiljetter men aldrig få höra att de är duktiga, så kommer 

det inte vara lika roligt att vinna hela tiden. Ger man en försäljare belöning för ett bra sälj så 

är det inte så ansträngande att samtidigt berömma personen. Detta höjer tillfredsställelsen 

betydligt mer. En individ måste få uppskattning för det den gör, annars blir man nedstämd och 

omotiverad. Detta gäller även försäljare. På så sätt räcker det inte bara med belöning. 

Samtidigt kan belöning ses som en variant av beröm. Belöning innebär att de gjort ett bra jobb 

och de ska få beröm för det. Men att få uttalad beröm är ändå något helt annat. En förklaring 

till varför avdelningsledarna har olika metoder skulle kunna vara att de försöker motivera sin 

personal genom metoder som motiverar dem själva. IP1 som blir mer motiverad av beröm 

använder beröm för att i sin tur motivera säljarna. IP4 däremot motiveras mer av belöning och 

därmed använder det för att motivera sina försäljare. Detta grundar sig helt enkelt i att man 

har olika intressen som person. Vad som visas hos majoriteten är trots allt att en blandning av 

både beröm och belöning motiverar mest.  

Sedan finns det även de som motiveras av säljpress och övervakningar inom arbetet. Med 

övervakningar menas den koll som avdelningsledarna har på säljarnas resultat och siffror. 

Övervakning skulle kunna ses ur två olika synvinklar, en övervakning som leder till positiv 

säljpress och en övervakning som leder till negativ säljpress. Den positiva övervakningen är 

när det fungerar som en upplysare, något som låter försäljaren veta vart den ligger till och hur 

det går för att sedan kunna förbättra sig. Säljpressen de får på sig driver dem framåt, det 

motiverar dem att prestera bättre. Sedan kan även övervakning leda till en negativ säljpress. 

Om försäljaren upplever att kraven är för höga för att klara av så upplevs istället en inre stress 
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som skapar en känsla av ångest hos försäljaren. De känner sig otillräckliga vilket kan leda till 

att de fortsatta säljen även försämras, det kan ses som en ond cirkel. Hur de ser på 

övervakning och säljpress har till viss del med personligheten att göra, hur mycket kritik de 

klarar av att ta emot på arbetet.  

Ännu en insats som görs för att motivera är säljtävlingar. De olika säljtävlingarna som de kan 

ha motiverar försäljarna att prestera bättre som det tidigare nämnts. Detta beror på att de får 

belöningar om de vinner, oftast i form av något materiellt som exempelvis biobiljetter. Har de 

ett pris framför sig så anstränger de sig mer. Att säljtävlingar leder till arbetsprestation och 

arbetstillfredsställande stämmer vilket kan kopplas till Beltramini och Evans (1988) artikel. 

Däremot ser vi ingen koppling till att säljtävlingar är korttids- motiverande som gör att de 

tappar motivationen när tävlingen är över. Förekommer det ingen uttalad säljtävling har de 

alltid en intern tävling mellan kollegorna, antingen mellan kollegorna på avdelningen eller 

också avdelningar emellan. Därmed slutar de inte prestera när tävlingarna är slut utan de 

interna tävlingarna fortsätter hela tiden. Tillfredställelsen att ligga på topp är lika motiverande 

som ett par biobiljetter, om inte mer. Det är denna tävlingskultur som är en stor del av 

organisationskulturen. Att vara bäst och prestera på topp är punkter som ger försäljarna en 

status på arbetsplatsen, fångar uppmärksamheten från ledningen och kollegor. Att vara på 

topp bidrar till att försäljarna känner sig stolta på arbetsplatsen.   

Organisationen försöker att hela tiden hålla motivationen uppe hos försäljarna. De har insett 

att om de värdesätter motivation hos försäljarna visar det sig att organisationen vinner i 

längden. Även om det visar sig bli dyrt för organisationen att anordna olika säljtävlingar eller 

skicka försäljarna på utbildningar.  

5.2.2. Motivationsmetoder invävda i arbetet 

Sedan har vi de faktorer invävda i arbetet som kan motivera försäljarna som inte är direkta 

insatser från ledningen. Kollegor är en sådan faktor, samtliga informanter motiveras av sina 

kollegor. För vissa är det även den starkaste motivationsfaktorn. Samhörigheten på 

avdelningarna är så stark att de blir som en familj. En familj innebär trygghet där man stöttar 

och hjälper varandra. Går det dåligt för en familjemedlem så finns de andra där för att hjälpa 

till att lösa problemet. Likaså är det med försäljarna, även om vissa är tävlingsinriktade och 

vill vinna så visade det sig att de flesta motiverar varandra för att deras familj, det vill säga 

deras avdelning, ska må bra och på så sätt sälja bäst. Även kunder motiverar försäljarna att 

prestera bättre. Får de bra respons av kunden så skapas en inre tillfredställelse som får 

försäljaren att bli stolt över sig själv. Det speglar i sin tur av sig på nästa sälj. Det är själva 

erkännandet av sitt arbete som kunden bidrar med. Det är det erkännandet som motiverar 

dem. Sedan har även avdelningsledare en stor roll i hur motiverade försäljarna är. De har i 

stort sätt samma funktion som en fotbollstränare, där de fungerar som en coach för att lära 

dem och vägleda dem genom matcherna, i deras fall säljen. Genom auktoritet kan de motivera 

försäljarna till att prestera bättre och utvecklas. Sist men inte minst är den viktigaste 

motivationsdrivaren själva intresset för yrket hos försäljaren. Utan ett grundintresse i yrket är 

det bara en tidsfråga innan de byter yrke, eller stannar de kvar en längre period utan att känna 

en spänning inför arbetet och säljen ligger aldrig på topp. Därmed är intresset hos en 

försäljare något av det viktigaste.  

 

5.3. Vilken betydelse har organisationskulturen på försäljarnas motivation?  

Det visar sig att organisationskulturen bidrar väldigt positivt till motivationen och har stor 

betydelse för dessa försäljare. Genom den starka organisationskulturen som erhålls på 
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företaget genereras en motivation hos de anställda. Kulturen är ett väldigt utmärkande 

fenomen inom organisationen där de påminns om vad organisationen står för varje dag genom 

möten, avdelningsledare och även sina kollegor, samt diverse utbildningar. 

Organisationskulturen skapar en samhörighet mellan försäljarna genom de olika insatserna 

och arbetssätten, vilket bidrar till en ökad motivation. Företaget satsar mycket på att föra fram 

organisationskulturen till sina anställda eftersom att de vet att detta främjar en gemenskap hos 

försäljarna som gör det enklare för dem att sälja. Organisationens värderingar sprids genom 

varandra vilket påminner de anställda om vad de ska uppnå, och vad de har för mål. Genom 

att sätta upp mål så vet de vad de ska sträva efter. Organisationskulturen blir som ett ramverk 

där man vet hur man ska förhålla sig inom företaget, de har olika koder på hur det ska 

fungera. Dessa koder skapas genom värderingar och normer som träder fram genom 

organisationskulturen. Det är något som ledningen frambringar medvetet genom deras 

organisationskultur. Genom att skapa en organisationskultur som fungerar som ett ramverk 

kan företaget styra försäljarna framåt.  

Detta bidrar även till en ökad motivation till att vilja prestera och uppnå dessa mål. De interna 

tävlingarna, själva tävlingskulturen, är en del av organisationskulturen. Det skapar ett 

gemensamt tankesätt vilket motiverar försäljarna till att vinna och sälja för att uppnå målen. 

Vårt resultat visar att organisationskulturen bidrar till en känsla av samhörighet som i sin tur 

främjar gemenskap. Denna gemenskap får försäljarna att känna en trygghet i organisationen 

vilket bidrar med en ökad autonomi. De vågar ta för sig mer i arbetet vilket i sin tur leder till 

att de får mer ansvar över sitt arbete. De personer som vill utvecklas som försäljare ser detta 

ansvar som en fördel. Hela denna process bidrar till effekter som ökar försäljarnas motivation, 

vilket klargörs i figur 2.  

 

    

Figur 2.  Process på hur organisationskultur leder till motivation 

 

 

5.4. Vidare forskning och egna reflektioner 

För framtida forskning vore det intressant att studera organisationen under en längre period 

med ytterligare metoder såsom observationer för att få en grundliggare inblick i 

organisationens kultur. Det skulle även vara intressant att jämföra normer och värderingar 

som uppstår inom varje avdelning i varuhusen för att sedan återkoppla till de värderingar som 

organisationen främjar. För ytterligare studier vore det intressant att jämföra två olika 
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elektronikkedjor för att sedan jämföra organisationskulturerna med varandra, likheter och 

skillnader i deras att sätt att främja motivation. 

Resultatet vi fått fram utifrån empirin påvisar en positiv syn på organisationskulturen i den 

specifika butikskedjan. Det intressanta är den tävlingskultur som förekommer i butikerna, en 

tävlingskultur som har skapats av medarbetarna men även främjas av ledningen. Att 

motivationen höjs genom deras organisationskultur kopplar vi till deras starka gemenskap på 

arbetsplatserna. Organisationen har lagt ner mycket fokus på att bygga upp en 

organisationskultur som bidrar positivt till många delar av verksamheten.  

Det har varit en väldigt intressant och givande studie för oss att genomföra där vi träffat på 

många intressanta och lärorika personer. Vi har fått en förståelse för hur viktig 

organisationskultur kan vara för de anställda och vad det har för betydelse för verksamheten. 

Vi har fått en förståelse för motivationens betydelse samt hur man kan arbeta för att motivera 

sin personal inom försäljningsbranschen. Mycket av det som klargörs i vår uppsats kan bidra 

med en kunskap för andra organisationer.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

 

Inledning: 

 Presentation av uppsats 

 Tillstånd att spela in  

 Rätten att avstå och anonymitet 

 

Bakgrund 

 Berätta lite om dig själv?  

 Berätta lite om företaget du jobbar på?  

 Vad är dina arbetsuppgifter?  

 Varför har du valt det här yrket?  

- Hur blev du anställd/rekryterad?  

 När du blev anställd, vad var det första du fick veta om företaget?   

 Trivs du på arbetet?  

- Finns det något positivt/negativt som du vill berätta om? 

 Skulle du kunna tänka dig att byta jobb/yrke?  

- I så fall, till vilket, varför? 

Organisationskultur & Motivation 

 Finns det något speciellt i din arbetsmiljö som du tycker kännetecknar din arbetsplats?  
- Vad har dessa för betydelse för dig som försäljare? 

 Hur skulle du beskriva din arbetsplats/avdelningen? 
- Vad identifierar din organisation?  
- Vad betyder det för er? 

 Hur skulle du beskriva din arbetsplats utifrån det materiella? 

- Påverkar det ert dagliga arbete, I så fall hur? 

 Finns det något på företaget som enligt dig bidrar till er motivation? 

- I så fall, på vilket sätt? 

 

 Har er organisation något motto/historia/idé som ni vill ska nå ut till människor 

utanför företaget? 
- Vad bidrar den med?  

 Hur kan du beskriva relationer på arbetsplatsen, gemenskapen mellan medarbetare? 

- Vad kan det bero på?  

 Hur skulle du beskriva er arbetsklimat? 

- Hur påverkar den er som försäljare? 

 Hur ser normerna och värderingarna ut på er arbetsplats?  

- Hur förhåller ni er till dessa? 

 Finns det ett ”måste” på arbetsplatsen, något som inte är förhandlingsbart?  

- Hur vet ni detta? 

 Hur sprider organisationen sina värderingar till er?  

- Känner ni att ni behöver anpassa er till dessa värderingar?  

 Påverkar dessa värderingar er motivation?  
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- I så fall, hur? 

 

 Vad innebär det att vara en försäljare för dig? 

- Vad anser du att försäljaryrket har för status? 

- Påverkar uppfattningen om status er motivation, I så fall, hur? 

 Vad kännetecknar en försäljare?  
- Hur förhåller ni er till detta?  

 Vad anser du att försäljare har gemensamt? 
 Hur viktigt är det att vara motiverad som försäljare? 

- Varför?  
 

 Hur ser du på motivationen hos försäljare på din arbetsplats idag?  

- Anser du att organisationskulturen påverkar din motivation, I så fall, hur? 

 Vad anser du vara de vanligaste orsakerna till att motivationen försämras hos 

försäljare? 

 Hur påverkar dessa faktorer din arbetssituation: 

- Relationen mellan kollegorna?  

- Beröm/belöning? 

- Övervakningar? 

- Ansvar? 

- Feedback? 

 

 Finns det något du vill tillägga?  

 Har du några frågor?  

Avslutning: 

 Rätten till att tillägga, ändra eller ångra det som har sagts 

 

 

 

 


