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Sammanfattning 
 

Ofta hör man kollegor säga att de inte orkar eller att de inte är motiverade att prestera på 

jobbet. I denna studie har vi lärt oss att det inte räcker med att säga: ”Jo, du klarar av det”, en 

anställd behöver mer än så. För att motivera någon att utföra en uppgift krävs det att man ger 

personen en anledning till utförandet. I dagens telefonförsäljningsbransch präglas de anställda 

av stress, höga krav och psykisk påfrestning. Det är faktorer som bidrar till en minskad 

motivation på arbetsplatsen. För att ledningen på ett telefonförsäljningsbolag ska kunna höja 

de anställdas motivation krävs det att de utformar ett incitamentsystem som passar in i 

organisationen och som påverkar de anställda mot önskad riktning. Ett incitament är ett 

verktyg för att få någon att utföra en önskad handling. På de flesta företag finns anställda med 

olika grader av erfarenhet. I denna studie lär vi oss att erfarenhet är en faktor vad gäller hur 

telefonförsäljare reagerar på ett incitament. En nyanställd säljare motiveras exempelvis av 

garantilön och feedback medan en erfaren säljare motiveras av provisionslön och befordran 

inom företaget. Följ med in i en studie som visar vilka skillnader som råder gällande hur olika 

incitament påverkar motivationen hos nyanställda respektive erfarna säljare. 

Telefonförsäljningsbolag som tar del av denna studie kan med hjälp av resultatet få råd i hur 

de kan förstärka sitt incitamentsystem. 
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Abstract 
Often you can hear working colleagues say they don’t have the energy or the motivation to 

perform at the job. In this study we have learned that it´s not enough to say: “Come on, you 

can do it”, an employee needs more than that. To motivate someone to do a work you have to 

give that person a reason to do it. In today’s telemarketing industry the employees are 

working under stress, high demands and psychological strain. These are factors leading to a 

decrease of motivation at the job. For the managers of a company to be able to increase the 

motivation of the employees they must design an incentive system which fits the company 

and affects the employees to a desirable direction. An incentive is a tool to get someone to do 

a desired action. In most companies there are employees with different level of experience. In 

this study we learn that experience is a factor when it comes to how employees on call centers 

react on an incentive. A new employer is for example being motivated by guaranteed salary 

and feedback while employees with experience prefer commission salary and promotion in 

the company. Follow us into a study that shows witch differences exists about how various 

incentives affects the motivation among new employed and experienced salespersons. Call 

centers that read this study may with the help of the results get advices about how they can 

strengthen their incentive system.   
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Telefonförsäljningsbranschen är enligt fackförbundet Unionen en bransch som vuxit snabbt 

sedan mitten av 90-talet. Affärsidén går ut på att företag antingen direkt når ut till sina kunder 

via telefon eller använder sig av så kallade externa fristående företag för att kunna sälja 

produkter på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt. Externa fristående företag har som 

huvudsaklig uppgift att sälja tjänster åt andra företag. 

(http://www.av.se/teman/datorarbete/olika_miljoer/callcenter/vad.aspx)   

Arbetssituationen för de anställda inom branschen varierar mellan företagen men väldigt ofta 

arbetar säljarna under starkt kontrollerande omständigheter. De har krav på sig vad gäller 

kvantitativ prestation och uppfyllelse av mål samtidigt som de har svårt att styra och 

kontrollera kunderna på grund av fysiska omständigheter då de arbetar isolerat i lokaler. Detta 

leder till att den psykosociala arbetsmiljön och prestationsförmågan påverkas. 

(http://www.unionen.se/UploadFiles/Dokument/Om%20Unionen/Nyheter/Callcenterrapport.p

df sid 8). De anställda präglas alltså av höga krav och dålig kännedom om kunder vilket leder 

till att säljarna känner sig stressade och motivationen blir därför lidande (säljcoach). 

Den ovanstående beskrivningen av telefonförsäljarnas situation kräver att man använder rätt 

metoder för att hålla motivationen uppe. Det finns ingen sann lösning på hur ett företag ska 

skapa motivation utan det gäller att anpassa och utveckla ett incitamentsystem som passar det 

enskilda företaget (Smith et al, 2002). Enligt Svensson & Wilhemsons bok: Belöningssystem 

från 1988 kan man få de anställda i företaget motiverade att arbeta hårdare och effektivare om 

man lyckas konstruera ett system som uppskattas av både ledningen och de anställda.  

Enligt Fredrick Hertzberg finns två olika parametrar som bidrar till att individer trivs med sitt 

arbete, dessa benämns som motivation och hygien. Motivationen står för de inre faktorerna 

och handlar om att man som anställd ser sina arbetsuppgifter som intressanta, man får 

erkännande när man utfört ett bra arbete samt det personliga ansvaret inom organisationen. 

Hygien står för de yttre faktorerna och handlar om tillfredställande lön, arbetsvillkor, 

relationer och arbetsmiljö. Även Maslow talade om behoven en människa har. Han menade att 

motivation styrs av olika behov man har där fysiologiska behov kommer först och att man 

sedan följer en trappa. Man motiveras av att ta sig till nästa steg för att hela tiden bli 

tillfredsställd. (Wilson F, 2008, Organisation, arbete och ledning). 

Enligt Industriarbetsgivarna, ett servicebolag som behandlar frågor som rör relationen mellan 

arbetsgivare och arbetstagare inom industrin, finns i nästan alla företag incitamentsystem som 

stimulerar motivationen. Man menar att den främsta och enklaste belöningen är lön men att 

den inte nödvändigtvis är tillräcklig för att motivera. De betonar vikten av att man som 

anställd ska få utvecklas internt och flyttas uppåt i hierarkin så att man känner sig 

betydelsefull och väljer att stanna kvar på företaget. Motivationen att arbeta hårt för att nå 

högre upp i hierarkin leder till att den anställda bidrar med sin kompetens samtidigt som 

företaget inte behöver söka arbetskraft externt.  

http://www.av.se/teman/datorarbete/olika_miljoer/callcenter/vad.aspx
http://www.unionen.se/UploadFiles/Dokument/Om%20Unionen/Nyheter/Callcenterrapport.pdf%20sid%208
http://www.unionen.se/UploadFiles/Dokument/Om%20Unionen/Nyheter/Callcenterrapport.pdf%20sid%208
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Det finns tidigare forskning om hur man motiverar anställda på en arbetsplats. En 

undersökning behandlar psykosociala och ekonomiska faktorer och ställer de mot varandra. 

Resultatet av studien visade sig vara att pengar är den huvudsakliga faktorn för motivation 

(http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:131999). En artikel vid 

namn: Motivational Incentives for developing salesforce performance in emerging markets 

baserad på en studie av kroatiska säljbolag betonar att det inte bara är lön i form av pengar 

som är motiverande för en säljare utan även andra saker som arbetstelefon, gymkort, tjänstebil 

och försäkringar. Även erkännande och medbestämmande värderas högt bland säljarna. 

Artikel visar ingenting om telefonförsäljningsbranschen och heller inte om skillnader mellan 

olika säljare utan den ger oss viktig information om att motivation inte bara styrs av pengar 

utan även av andra faktorer (Ozimec och Tomasevic, 2011). 

1.2 Problemformulering 
Varje individ motiveras av olika faktorer (Ozimec och Tomasevic, 2011). Motivation är 

viktigt eftersom det avgör en individs ansträngningar för att utföra en uppgift och det bidrar 

till en optimistisk och utmanande inställning på arbetsplatsen. Pengar motiverar de anställda 

till viss del men det finns andra kraftfulla källor till motivation, exempelvis intressanta och 

utmanande arbetsuppgifter, beröm samt goda sociala relationer. När ett företag lyckas 

motivera och utbilda sin personal är chansen stor att man kan bygga goda och långvariga 

relationer med sina kunder. Men det är inte lätt att behålla en bra säljare utan att erbjuda 

kompensation för den ansträngning, resultat och engagemang säljaren lägger ner. Förbättrad 

motivation är viktigt för att lyckas inom försäljning och om en säljare är motiverad leder det 

till ökad kreativitet, hårdare arbete, högre självkänsla och förbättring av relationer. (Pullins, 

2001)  

Ett Incitament bygger på att ge någon en anledning att utföra en handling, man stimulerar ett 

önskvärt beteende. Syftet med att utnyttja ett incitamentsystem inom ett företag är att kunna 

motivera sina anställda på ett effektivt sätt. Eftersom telefonförsäljningsbranschen präglas av 

problem som stress, höga krav på anställda och hög personalomsättning är det lätt att anställda 

tappar motivationen och att företaget därmed blir lidande genom sjunkande försäljningssiffror 

(säljcoach). Syftet med att implementera ett incitamentsystem inom t.ex. ett 

telefonförsäljningsbolag bygger på att ledningen vill motivera sina säljare så att de arbetar i 

enlighet med företagets mål.  

Prestationsbaserade belöningar i form av pengar brukar vara en faktor som ofta omnämns 

bland anställda men beröm och lovord från chefer anses vara mer effektivt än pengar enligt 

teorin (Dewhurst, Guthridge, Mohr och Mc Kinsey, 2009). Enligt en Linkedin- undersökning 

där man undersökte vad som motiverade en anställd visade det sig att personlig 

tillfredsställelse hade störst påverkan på motivation, följt av karriärutveckling och därefter 

kom ökad ersättning i form av pengar som motivationsfaktor (Freifeld, 2011). Detta är väldigt 

intressant att beakta eftersom incitament i form av pengar är den vanligaste belöningen inom 

försäljningsbranschen (säljcoach). Vi var inne och läste en artikel som beskrev att allt för 

höga löner som motivationsfaktor kan leda till högt risktagande bland anställda då de ställer 

personliga risker mot med vad de kan tjäna. Från en anställds synvinkel kan man säga att man 

gärna chansar på att lyckas för att nå en hög belöning utan att ta hänsyn till konsekvenserna av 

http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:131999
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ett misslyckande eftersom konsekvenserna faller på företaget eller uppdragsgivaren (Gerrit 

Zalm, 2009).  

I en artikel skriven av HR Solutions, ett företag specialiserat inom bemanningsbranschen, har 

man gjort en top 10 lista gällande motivation. Att få högre lön är inte en av de faktorer som 

bidrar till motivation. Erkännande vid utförande av arbetsuppgifter toppade listan, följt av 

karriärutveckling, ledningens kunnande, mål och arbetsinnehåll (HR Solutions, 2011). 

En intressant aspekt är att incitament motiverar människor och grupper på olika sätt. Att veta 

hur man ska anpassa incitament till olika personer kan vara svårt inom ett företag. Finns det 

exempelvis skillnader i motivation beroende på hur länge man arbetat? Denna fråga relaterar 

vi till Maslows teori om behov. Medan Maslow menar att det finns en behovstrappa i livet 

menar vi att det även skulle kunna finnas en behovstrappa i karriären och om det finns 

möjlighet att fylla dessa behov blir man motiverad att arbeta för att så skall ske. Trappan 

behöver nödvändigtvis inte se likadan ut som Maslows men den styrker teorin om att 

människan strävar efter att tillfredsställa nya behov.  Detta påstår vi med stöd från artikeln, 

From hotel career management to employees’ career satisfaction: The mediating effect of 

career competency, som menar att varje individ inom en organisation ständigt behöver 

utmanas och motiveras på nya sätt för att känna en glädje av att gå till jobbet. 

 I artikeln,The influence of firm characteristics and demographic variables on Russian retail 

workers´ work motivation and job attitudes, har man kommit fram till att det finns skillnad på 

vad som motiverar en anställd beroende på ålder. Man säger att ålder och delägarskap är 

faktorer som bidrar till att motivationen skiljer sig mellan olika säljare. Ålder visar sig även 

vara en faktor i hur tävlingsinriktade anställda är. Motivationen att tävla och söka efter status 

avtar med åldern. En av orsakerna kan tänkas vara att den personliga mognaden växer ju äldre 

man blir och att man blir säker på arbetsuppgifterna man utför vardagliges. Detta leder till att 

man inte behöver jämföra sig med sina kollegor i samma utsträckning. Även synen på 

kundrelationer förändras. Ju äldre man blir motiveras man av att ha en bra relation till sina 

kunder vilket betyder att en god kundkontakt är en motivationsfaktor ju äldre man blir. 

 En intressant aspekt är att åldern nödvändigtvis inte behöver vara orsaken till skillnaderna i 

motivation utan det skulle lika gärna kunna bero på hur länge man arbetat på arbetsplatsen. 

Artikeln behandlar bara aspekten mellan åldrar men ifrågasätter inte om resultatet kan ha att 

göra med erfarenhet. Vi anser att det är viktigt att studera motivationsfaktorer beroende på 

erfarenhet eftersom många branscher präglas av en speciell demografisk grupp vad gäller de 

anställda. Det kan exempelvis gälla kön, ålder eller etnicitet. Därför är det viktigt att se på 

skillnaderna mellan de olika anställda genom andra variabler, exempelvis erfarenhet så att 

man kan anpassa incitamenten bland de anställda. I denna studie utgår vi från erfarenheten av 

ett arbete som variabel och undersöker om det finns skillnader i vad som motiverar de 

anställda.  

Varför det är intressant att studera detta inom telefonförsäljningsbranschen beror på, som vi 

skrev ovan, att det är en bransch där de anställda jobbar under hög stress, har krav på sig från 

ledningen och en hög grad av osäkerhet då de jobbar isolerat från kunderna. Det blir intressant 

att undersöka vad som motiverar olika anställda så att de kan öka sin försäljning och känna 
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glädje samt att företagen kan behålla sina anställda. Även om det är en relativt liten studie ger 

den en bild av de skillnader som finns och det kan resultera i att företag inom branschen 

anpassar sina incitament mellan olika anställda. På så sätt kan företag få ut så mycket som 

möjligt av varje anställds kompetens vilket i sin tur leder till att försäljningen ökar.  

Detta leder oss till vår forskningsfråga  

- Vilka skillnader finns gällande hur ett incitamentsystem påverkar motivationen av 

telefonförsäljare beroende på erfarenhet inom yrket? 

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att identifiera vilka faktorer som ingår i försäljningsbolags 

incitamentsystem samt vilken påverkan de har på olika säljares motivation. Vi vill identifiera 

skillnader på motivationsfaktorer mellan nyanställda och anställda med erfarenhet av 

försäljning. Vi önskar kunna hjälpa telefonförsäljningsbolag att använda slutsatserna vi 

kommer fram till så att de kan anpassa sitt incitamentsystem till olika individer inom 

företaget.   

1.4 Avgränsningar 
Eftersom området incitamentsystem och motivation är omfattande och återfinns inom de 

flesta branscher har vi valt att avgränsa oss. Följande avgränsningar har gjorts: 

 Vi har avgränsat oss till företag eftersom det är relevant till vår utbildning 

 Vi har valt att undersöka incitament inom försäljning eftersom det är ett område som 

intresserar oss 

 Vi har avgränsat oss till telefonförsäljning av de anledningar som presenteras i 

avsnittet ”problemformulering” 

 Vi har avgränsat oss till företag X som ett praktiskt hjälpmedel i studien. 
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1.5 Definition 
Incitamentsystem: I detta arbete definieras incitamentsystem som alla åtgärder ett företag 

vidtar för att motivera sina anställda. 

Erfaren säljare: Säljare som varit anställd på företaget i minst tre år. Definitionen grundar sig 

på det undersökta företagets syn på erfarna säljare med hänsyn till anställningstid.  

Nyanställd säljare: Säljare som varit anställd på företaget i högst sex månader. Definitionen 

grundar sig på det undersökta företagets syn på nyanställda med hänsyn till anställningstid. 
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2. Metod 
I detta kapitel kommer olika forskningsmetoder att presenteras samt dess skillnader. Vi 

kommer gå igenom vilka val vi gjort i undersökningen för att samla data och varför vi gjort 

valen. Sist kommer begreppen trovärdighet och äkthet att diskuteras.  

2.1 Val av metod 
Det finns huvudsakligen två metoder man brukar använda inom forskning, den kvalitativa 

samt den kvantitativa metoden. Vad som avgör valet av metod beror på vad en forskare vill få 

ut av en undersökning, de ger i varje fall svar på olika sätt (Bryman och Bell, 2005).  Detta 

betonas även av Edling och Hedström (2003) som menar att metoderna är komplement till 

varandra eftersom den kvalitativa metoden kan ge djup i den kvantitativa och den kvantitativa 

metoden kan komplettera informationen man får från den kvalitativa. I denna studie har vi 

valt att använda oss av den kvalitativa metoden eftersom metoden  fokuserar på helheten och 

samanhanget (Christensen et al, 2001). 

Vi valde att genomföra en kvalitativ fallstudie. Detta eftersom en fallstudie rekommenderas 

när en forskare vill skapa en djupare förståelse för ett problem och det som är specifikt för 

situationen. Det som kännetecknar en fallstudie är att man vill ha djupgående kunskap i det 

man studerar. Forskaren är närvarande och aktiv vid insamlingen och man interagerar med 

respondenten (Christensen et al. 2001). Genom en kvalitativ fallstudie kunde vi få ett 

detaljerat perspektiv av varje enskilt fall. Kombination av en fallstudie med kvalitativ data är 

fördelaktigt när man vill göra en detaljerad granskning av ett fall (Bryman och Bell, 2005).  

Eftersom vi i vår studie ville inrikta oss på några få undersökningsenheter och inte på ett brett 

spektrum kunde vi gå in i detalj och redogöra för på djupet vad gäller erfarenheter och 

processer. Med erfarenheter menar vi de erfarenheter respondenterna har vad gäller 

incitament och hur de påverkar dem och med processer menar vi hur dessa erfarenheter och 

synsätt på incitament utvecklas genom åren för säljarna.  

Ytterligre en anledning till varför vi vale att genomföra en fallstudie beror på att den tillät oss 

att kombinera data från våra intervjuer med information från litteraturen och artiklarna. Det 

finns dock kritik riktad mot kvalitativa metoder som vi beaktat och tagit hänsyn till. 

Metoderna är ofta väldigt subjektiva, alltså att man exempelvis har en nära relation till 

respondenten. I vårt fall fanns inte detta problem då vi inte hade någon nära relation till 

respondenterna.  Annan kritik som riktas är att forskaren är både insamlare av data samt 

tolkare, generalisering till andra populationer i statistisk mening är inte möjligt och studien är 

genomförd under begränsade beskrivningar (Hansson , 2011). 

Vi har använt oss av simestrukturerade intervjuer för att samla in data där samma frågor ställs 

till alla och respondenterna ger möjlighet att svara fritt 

(http://kvalitativmetod.webs.com/intervjuer.htm). Anledningen till valet beror på att vi ville 

att respondenterna skulle tala fritt utifrån sina erfarenheter samt att de kunde beskriva utförligt 

vad gäller olika incitament och försäljningssiffror samtidigt som det fanns strukturerade 

frågor. Genom denna intervjumetod fick vi möjlighet att ställa följdfrågor för att få djup i 

svaren vilket var viktigt för oss då vi behövde information om försäljningssiffror samt hur 

respondenternas syn på incitament har utvecklats sedan de började på arbetsplatsen. Vi fick på 

http://kvalitativmetod.webs.com/intervjuer.htm
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så sätt större förståelse för situationen och samanhanget. Av dessa anledningar såg vi 

intervjuer som en lämplig metod framför den kvalitativa metoden som skulle gett oss 

informaionen i siffror och därav skulle vi förlora den personliga kontakten med 

respondenterna. Frågorna i intervjuguiden formulerades med hänsyn till vårt syfte och 

problemfrågans så att vi hade information för att kunna analysera och dra slutsatser.  

2.2 Deduktion och induktion 
Enligt (Bryman och Bell 2005), nämner man två vanliga forskningsstrategier som behandlar 

relationen mellan teori och forskning. De två som beskrivs är Deduktion och Induktion. 

I denna undersökning har vi främst utgått ifrån en deduktiv ansats eftersom vi som 

utgångspunkt använt oss av de teorier som existerar.   Detta gjorde vi för att få förståelse för 

ämnet och det har även hjälp oss i vår analys då vi kopplat existerande teori till empirin.  

En deduktiv teori är den vanligaste uppfattningen om hur förhållandet ser ut mellan teorin och 

empirin, då det framför allt är teorin som styr forskningen. Arbetssättet i en deduktiv process 

är att forskaren utgår ifrån kända teorier och hypoteser, samtidigt som forskaren bildar egna 

hypoteser vilket är det vi gjort. Därefter börjar författarens datainsamling, där man antingen 

använder sig utav en kvalitativ eller kvantitativ datainsamling (i vårt fall kvalitativ). Enligt 

Bryman och Bell, 2005 förknippas en deduktiv strategi med en kvantitativ undersökning. 

Utifrån de data som samlats in kan forskaren sammanfatta resultatet och sedan antingen 

bekräfta eller förkasta de hypoteser man hade. (Bryman och Bell 2005)  

Fördelen med en deduktiv ansats är den bygger på redan existerande kunskap (kumulativ 

kunskap) vilket ger oss som forskare en grundkunskap och inblick i ämnet.Vi såg denna 

ansats som fördelaktig för oss då vi som forskare slapp göra observationer innan studien. 

Nackdelen med den deduktiva metoden är att forskaren är begränsad till tidigare teorier och 

får då svårt att bilda nya teorier. (Hansson, 2011) 

 

1. Teori 

2. Hypoteser 

3. Datainsamling 

4. Resultat 

5. Hypoteserna bekräftas eller förkastas 

6. Teorin Revideras 

   Den deduktiva processen, Bryman och Bell 2005 

2.3 Primär- och sekundärdata 
Data som samlas in till en studie delas in i två huvudsakliga kategorier, primär data och 

sekundär data. Primärdata är den delen forskaren själv samlar in genom undersökningar som 

exempelvis, enkätundersökningar, observationer eller som i denna studie genom intervjuer. 
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Sekundärdata är befintlig information som är relaterad till ämnet och som är insamlad genom 

tidigare forskning. Man brukar säga att sekundärdata ger en inblick i ämnet och att man får en 

grundläggande kunskap av det man avser undersöka. Fördelen med sekundärdata är att det är 

lättare att generalisera samt att det är mindre tidskrävande men man bör dock vara försiktig 

och kritisk vid valet av sekundärdata då informationen kan vara partisk och vinklad. (Bryman 

& Bell 2005) 

I denna undersökning har vi använt oss av båda delarna. Först samlade vi sekundärdata för att 

få förståelse för ämnet och för att få ut så mycket som möjligt av intervjuerna. De 

sekundärdata vi använt har handlat om teorier kring motivation och incitament. De teorier 

som är mest klassiska och mest förekommande har vi valt att ta med i den teoretiska 

referensramen för att man ska få en inblick i ämnet. Eftersom nyckelord som motivation och 

incitament är grundläggande för vår studie har vi främst använt böcker som handlar om dessa 

två områden.  Vi har även använt sekundärdata från böcker, artiklar och internet för att få en 

inblick i ämnet och för att skapa en egen förståelse. Vi använde oss främst av sökorden: 

motivation, telefonförsäljning, Maslow, Hertzberg, målteori och incitamentsystem för att hitta 

relevant sekundärdata till vår studie, både på svenska och engelska. För att ta del av artiklar 

och böcker använde vi sökmotorer på Örebro universitets bibliotek, bland annat ABI för 

artiklar och universitetsbibliotekets katalog för böcker. Vår primärdata har vi samlat genom 

intervjuer från anställda i den bransch vi valt att undersöka, härmed har vi fastställt att vi fått 

information från muntliga källor. Intervjuerna spelades in så att vi skulle ha allt dokumenterat 

för att senare kunna gå tillbaka och sammanställa allt.  

2.4 Intervjuer 

2.4.1 Intervju 

Intervjuer är den vanligaste metoden för att få fram data och material vid en kvalitativ 

forskning. Fördelen med intervjuer som metod är att man får djup i undersökningen då man 

får personliga reaktioner genom att studera respondentens tonläge eller betoning på vissa ord. 

Det finns tre olika intervjumetoder som används idag, ostrukturerad, strukturerad och 

semistrukturerad intervju. 

Vid ostrukturerade intervjuer har forskaren inga förbestämda frågor utan man har riktlinjer 

om vad man ska fråga för att få den informationen man behöver. Denna metod är flexibel och 

man kan erhålla önskvärd mängd information men nackdelen är att det blir svårt att samla in 

specifik och detaljerad data. (Bryman och Bell, 2005) 

En strukturerad intervju är mest lik den kvantitativa metoden eftersom man ställer raka frågor 

med raka svar och lämnar ute flexibiliteten, samma frågor ställs till alla och dessa svar läggs 

in i en förbestämd kategori.  Problemet med dessa intervjuer är att man inte får tillräckligt 

med djup och att man drar respondenten mot ett önskat håll, alltså att man styr respondentens 

svar allt för mycket. (Bryman och Bell, 2005) 

Vid en semistrukturerad intervju har intervjuaren en lista på de frågor och teman som är 

aktuella och som ska tas med i intervjun. Detta kallas för en intervjuguide och respondenten 

har stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt (Christensen et al, 2001). Vid intervjun 
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behöver inte frågorna som ska ställas komma i samma ordning som i intervjuguiden och man 

kan även ställa frågor som inte ingår i guiden utifall intresse väcks om något respondenten 

uttalat sig om (Bryman och Bell, 2005).  

I denna forskning har vi valt att genomföra en semistrukturerad intervju. Eftersom vi ville ta 

reda på känslor kring motivation passar denna intervjuform bra då respondenten ges möjlighet 

att formulera svaren på sitt eget sätt. När respondenten betonar en motivationsfaktor mer än 

någon annan kan man få fram information om den specifika faktorn. Det leder till en öppen 

dialog och ger djup om vilken motivationsfaktor som är mest stimulerande. Detta nämns även 

av Bryman och Bell, 2005 som menar att genom en kvalitativ intervju kan forskaren söka 

djup hos respondenten.  

2.4.2 Att tänka på vid en intervju 

Att genomföra en intervju är mer komplicerat än man tror. Till att börja med är det viktigt att 

vara väl förbered inför intervjun och man bör ha en god kännedom om den eller de som ska 

intervjuas. Detta ger en större trovärdighet och respondenten kan på så sätt förhoppningsvis 

ge mer detaljerade svar. Det är viktigt att inte bara dyka upp och be om en intervju och hoppas 

på det bästa utan man bör kontakta ansvarig person i förväg där man förklarar syftet samt 

informerar tidsåtgången för intervjun, därefter kommer man överrens om en bra tidpunkt. Det 

kan vara bra att informera om temat som berörs under intervjun. Man bör även förklara 

anledningen till valet av respondent och att deltagandet är frivilligt (Bryman och Bell, 2005). 

Det rekommenderas att genomföra en pilotstudie på någon eller några för att dels försäkra sig 

om att designen och intervjufrågorna är bra och relevanta och dels för att bli bekväm i rollen 

som intervjuare (Wengraf, 2001). Innan intervjun bör man reflektera över vilken klädsel och 

beteende som passar in i kontexten för att på bästa sätt matcha respondentens stil så att denne 

känner sig bekväm och motiverad att svara utförligt på frågorna. Om man ska använda sig 

utav inspelningsutrustning bör man kontrollera att dessa fungerar så att man inte står utan 

detta vid intervjuns start. Ett sådant misstag påverkar självklart insamlingen då det kan vara 

svårt att minnas alla svar samt att respondenten kan tappa förtroendet för forskaren 

(Christensen et al. 2001). 

När man träffar respondenten bör man göra ett gott intryck redan de första minuterna så att 

båda parter känner sig bekväma vid situationen och intervjun blir så bra som möjligt. En 

tumregel brukar vara att man småpratar om verksamheten och man bör inte stressa 

respondenten eller på annat sätt ge intrycket att man har bråttom. Man ska fråga om 

respondenten vill vara anonym (går inte koppla svaren till respondenten) eller om svaren ska 

behandlas konfidentiellt (respondentens enskilda svar avslöjas inte för uppdragsgivaren). 

Detta ökar sannolikheten för att respondenten inte kommer ge snedrivna svar. Man bör även 

fråga om det går bra att spela in intervjun och redogöra för orsaken till inspelningen. 

(Christensen et al. 2001) 

Under intervjun bör man vara fokuserad och ta respondentens svar seriöst. Man ska visa 

intresse för svaren, nicka eller humma, men på ett naturligt sätt så att respondenten inte 

påverkas. Man bör tänka på att tonfallet kan påverka respondentens svar. En kort tystnad 
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innan respondenten svarar är naturligt eftersom han eller hon kanske behöver tänka, man bör 

alltså inte påskynda svaren eller upprepa en fråga. Om respondenten kommer ifrån ämnet är 

det forskarens uppgift att styra tillbaka till rätt område. Följdfrågor kan användas för att ta 

reda på bakomliggande orsaker till svaren som respondenten lämnar. Man vill kanske ha en 

förklaring till ett svar eller något man inte förstår. Man kan även under intervjuns gång välja 

att sammanfatta en del av intervjun för att klargöra eventuella missuppfattningar, allt för att få 

en så trovärdig tolkning som möjligt. (Christensen et al. 2001) 

2.4.3 Intervjuns genomförande 
Intervjun genomfördes i enlighet med rekommendationerna i stycket “att tänka på vid en 

intervju“. Vi var väl förberedda genom att vi hade utformat en intervjuguide som vi även 

testat genom en pilotstudie och vi hade även läst på lite om företaget. Eftersom vi valde 

respondenter på plats hade vi ingen kännedom om de som skulle intervjuas men det gick bra 

då respondenterna var trevliga och villiga att samarbeta. Vi hade kontaktat coachen veckan 

innan och förklarat syftet med intervjun samt hur lång tid det skulle ta och vi bestämde en 

tidpunkt då vi skulle komma.  

Dagen då intervjun skulle ske kontrollerade vi att inspelningsapparaten fungerade och vi 

klädde oss passande för arbetsmiljön på företaget. När vi kom fram till företaget blev vi 

mottagna av vår kontakt på företaget. Han passade på att ge oss en rundvandring i företaget 

för att ge oss en inblick i hur det såg ut på arbetsplatsen samt gav oss allmän information om 

företaget. Därefter satte vi oss i fikarummet, tog en kopp kaffe och pratade och förklarade mer 

ingående varför vi var på företaget samt vad det var vi ämnade att undersöka. Det mottogs på 

ett bra sätt och coachen var nyfiken på att se vad vi skulle få fram för resultat. Han hade dock 

två önskemål, det ena var att han bad oss göra alla respondenter och företaget anonyma samt 

att han gärna ville ta del av arbetet när det var klart. Självklart gick vi med på villkoren och vi 

kunde sätta igång med intervjuerna. Först intervjuades coachen och sedan fortsatte vi med 

säljarna som intervjuades enskilt för att minska risken att de skulle påverka varandra. 

En av oss ställde frågor medan den andre antecknade vad som sades. Det vi såg bra med en 

semistrukturerad intervju var möjligheten att ställa följdfrågor och be respondenten utveckla 

en åsikt, vilket vi även gjorde. Detta gjordes speciellt då vi ville ta reda på försäljningssiffror 

för att kunna mäta hur incitament påverkade motivationen att sälja. Vi ställde ofta följdfrågor 

till de erfarna säljarna för att få en jämförelse om hur en åsikt ändrat sig genom 

anställningsåren. Vi avslutade varje intervju med att be respondenten kortfattat sammanfatta 

sina personliga motivationsfaktorer och vilka som är betydande i det dagliga arbetet för att 

försäkra att vi inte misstolkat respondenternas svar.  

2.5 Urval 
Valet av respondenter skiljer sig beroende på vad man ska undersöka. Om man ska undersöka 

en person för sina egenskaper är urvalet inga problem, men om vi ska genomföra sociala 

undersökningar och söka efter ett beteende bland människor krävs det att man utför urvalet 

med eftertanke. Man kanske först och främst måste se till att det finns potentiella respondenter 

för att sedan ta hänsyn till andra faktorer, som i vårt exempel är erfarenhet (Wengraf, 2001). 
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Företaget som undersökts i studien har valts genom ett bekvämlighetsurval. Eftersom vi hade 

en kontakt i företaget föll det naturligt att vi skulle genomföra våra intervjuer där då man ville 

stödja vår studie. Företaget passade även bra då det ingår i Sverige Callcenterförening som 

bland annat har till syfte att utveckla callcenterverksamhet och vi ansåg att medlemskapet 

pekar på att man har en utarbetad företagsstrategi. Viktigt att poängtera är att vi inte fått till 

uppdrag av företaget att genomföra studien utan vi har använt företaget som ett praktiskt 

hjälpmedel för undersökningen.  

Vi började med att ringa vår kontakt på företaget för att se om det gick bra att komma på en 

intervju och vi fick klartecken om att vi var välkomna. Valet av respondenter gjordes först 

genom ett så kallat stratifierat urval, som innebär att man delar in en population i grupper, när 

vi kom till företaget (http://infovoice.se/fou/bok/10000061.shtml). Vi valde nyanställda med 

max 6 månaders erfarenhet i en grupp och anställda som arbetat i 3 år i en grupp. Denna 

uppdelning fick vi med hjälp av coachen. Sedan gjordes ett urval från varje grupp där vi valde 

olika åldrar och kön för att eliminera ålder- eller könssamband. Anledningen till varför vi inte 

ville kontrollera för ålder eller kön beror på att vår studie ämnade att undersöka erfarenhet 

vilket även disskuteras i problemformuleringen.  En coach intervjuades för att få en bild av 

hur verksamheten ser ut och för att ta reda på skillnader som märks från ledningen. Detta 

urval grundades på coachens mångåriga erfarenhet från branschen samt erfarenheten från 

olika företag coachen varit anställd på. Vi anser att coachen kan stödja sina uttalanden med 

tanke på denna erfarenhet. 

Vi fick själva välja vilka säljare vi ville intervjua istället för att chefen valde ut respondenter 

åt oss. Detta är viktigt eftersom chefen känner sina anställda och skulle annars kunna välja 

respondenterna med eftertanke vilket skulle påverka trovärdigheten negativt i vår 

undersökning.  

2.6 Trovärdighet och äkthet 
Vid en kvalitativ undersökning förespråkas enligt Bryman och Bell att man ska värdera och 

bedöma studien enligt två kriterier, trovärdighet och äkthet. 

Trovärdighet delas upp i fyra olika kriterier vilka är bidragande faktorer till den kvalitativa 

forskningen: 

 Tillförlitlighet 

 Överförbarhet 

 Pålitlighet 

 Möjlighet att styrka och bekräfta 

Anledningen till att man väljer att avstå ifrån reliabilitet och validitet vid bedömning av 

kvalitativa studier beror på att de förutsätter att det enbart är möjligt att komma fram till en 

bild av verkligenheten. I kvalitativa studier menar man att det egentligen skulle kunna finnas 

fler hållbara beskrivningar. (Bryman och Bell, 2003) 

I vår undersökning tog vi hänsyn till både säljarna och coachen för att kunna bedöma 

resultatet ur två olika synvinklar. Vi anser att vår undersökning är trovärdig då vi fått ta del av 

http://infovoice.se/fou/bok/10000061.shtml
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flera säljares åsikter och synpunkter för att jämföra hur det har skiljt sig åt beroende på 

erfarenhet. Det som gör undersökningens resultat trovärdigt är att respondenterna i respektive 

grupp har svarat lika och vi har kunnat se ett samband mellan svaren och graden av 

erfarenhet. En kritisk punkt som bör tas upp är vår tidsbrist som lett till att vi enbart haft 

möjlighet att intervjua ett fåtal säljare samt endast en coach på företaget. Nackdelen med att 

ha en liten grupp av respondenter är att det blir svårare att säkerställa resultatet då det finns 

fler anställda som inte ingått i undersökningen. Vi anser dock att de respondenter som ingått i 

studien har gett oss värdefull data, det vill säga djup information som varit relevant för vårt 

syfte. I och med att vi endast studerat ett företag kan man tänka sig att vi inte kan dra några 

generella slutsatser för hur hela branchen ser ut men eftersom företaget följer Sveriges 

Callcenterförenings stadgar anser vi att företaget representerar en rättvis bild på hur en  

arbetsmiljö på ett telefonförsäljningsbolag ser ut. Vi kan därför argumentera för att 

slutsatserna vi kommit fram till troligtvis skulle bli liknande ifall intervjuerna hade skett på ett 

annat företag. 

Det faktum att vi varit tvungna att ha anonyma respondenter kan tänkas sänka vår 

trovärdighet då data som samlats in inte kan verifieras och bekräftas av respondenterna. Vi 

anser dock att det finns fördelar med att låta respondenterna vara anonyma då de kan svara 

fritt och känna sig bekväma med tanken att de är anonyma. Det leder till att vi kan få viktiga 

och känsliga uppgifter som bidrar till trovärdighet i undersökningen. Vad gäller 

försäljningssiffror har vi inte fått ta del av de anställdas dokumenterade försäljningsstatistik 

utan vi har istället fått ta reda på försäljningssiffrorna under intervjuernas gång. Vad vi gjorde 

för att öka sannolikheten att få trovärdiga svar var att respondenterna fick tid att tänka innan 

de lämna svar om försäljningssiffror. Detta betyder att vi, till skillnad från tidigare 

undersökningar vi läst, gjort enklare mätningar på hur motivationen ändras genom incitament.  

Vi anser att våra intervjuer hjälpt oss i vår undersökning då vi fick möjlighet att intervjua en 

coach, tre erfarna och tre nyanställda säljare. De data vi fick vid intervjuerna sammanställdes 

och vi upptäckte att vi fick liknande utfall från respondenterna beroende på vilken grupp de 

tillhörde (nyanställda respektive erfarna). Vidare vet vi att det finns skillnader mellan olika 

säljbolag. Vi valde att genomföra vår studie på ett telefonförsäljningsbolag vilket betyder att 

vi inte kan fastställa att resultatet skulle bli detsamma om en undersökning gjordes på en 

annan säljbransch, exempelvis bilförsäljning. Det är dock en del av vår avgränsning.  

Vår analys baserade vi på den insamlade empirin och de teorier vi använt. Vi har studerat den 

data vi fick genom intervjuerna och därifrån gjort egna tolkningar om olika förhållningssätt. 

Tolkningarna har baserats på respondenternas uttalaneden. Vad som gör analysen trovärdig är 

att våra tolkningar får stöd från den befintliga teorin vilket vi även visat i texten genom att 

referera till teorin. Vi har på så sätt kopplat samman teorin och den insamlade empirin på ett 

sätt som ökar trovärdigheten för våra tolkningar. 

2.7 Metodkritik 
Vi valde att genomföra en kvalitativ undersökning. Den kritik som riktas mot kvalitativa 

undersökningar är att metoderna ofta är väldigt subjektiva, alltså att man exempelvis har en 

nära relation till respondenten och på så sätt vinklar resultatet, antingen medvetet eller 



18 
 

omedvetet. I vårt fall kan vi borte ifrån detta då vi inte hade en nära relation till vår kontakt 

samt att vi inte hade någon tidigare relation till övriga respondenter.  Annan kritik som riktas 

är att forskaren är både insamlare av data samt tolkare. Denna kritik har vi minimerat då vi 

använt datan från intervjuerna på ett opartiskat sätt i vår tolkning vilket betyder att vi inte 

tolkat datan till fördel för respondenterna eller företaget. Övrigt kritik som riktas mot 

kvalitativa undersökningar är att man inte kan generalisera till andra populationer i statistisk 

mening samt att studien är genomförd under begränsade beskrivningar. (Hansson, 2011) 

Man kunde även för denna undersökning valt att genomföra en kvantitativ undersökning för 

att få ännu mer data som kunde säkerställa förhållningssättet men samtidigt kan vi stödja oss 

på valet av metod då vi hade till syfte göra en undersökande forskning istället för en 

bevisande samt att vi var under tidsbegränsning. I intervjuguiden finns frågor som kan tänkas 

ligga utanför forskningen och vad som är relevant att ta reda på. Anledningen till detta är att 

vi ville ha en bekväm dialog med respondenten där det skapades en personlig kontakt vilket i 

sin tur underlättade datainsmalingen.  

Eftersom det deduktiva sättet förknippas med kvantitativa studier är det lätt att säga att vi 

borde fokuserat på det induktiva arbetssättet. Men då vi inte var tillräckligt insatta i området 

kunde vi inte enbart fokusera på det induktiva sättet. Motivation och incitament är ett stort 

område och därför krävdes även att vi testade de teorier som fanns.  

Eftersom vi anser att böcker och artiklar är pålitliga källor har vi främst utnyttjat dessa som 

källor. Valet av böcker kan vi stödja oss på genom att vi använt tidigare kurslitteratur (bland 

annat Christensen, 2001) samt studerat tidigare uppsatser och därifrån erhållit ideer om vilka 

källor som är pålitliga. Eftersom vissa böcker är äldre kan man tänka sig att informationen 

och teorierna har ändrats. För att reducera detta har vi använt artiklar som stöd för att bekräfta 

att informationen är pålitlig. Exempel på detta är genom artikeln Motivating people: Getting 

beyond money som bekräftade boken Management control systems. Second edition. Varför vi 

valt våra teorier om motivation beror på att dessa teorier historiskt har varit i centrum för 

ämnet samtidigt som det fanns befintlig kritik mot teorierna som underlättade vårt egna 

ställningstagande. Vi ansåg att teorierna fortfarande är hållbara och det fick vi även bekräftat 

då tidigare studier inom ämnet motivation har använt sig av dessa teorier. I detta avsnitt 

användes böcker från universitetsbiblioteket som vi fått tips om genom tidigare studier eller 

artiklar som vi läst. Vad gäller litteraturen i avsnittet incitamentsystem har vi använt oss av 

kända böcker som behandlar ämnet (exempelvis Smitt et al 2002). I detta avsnitt har vi som vi 

beskrev ovan bekräftat informationen genom artiklar.   
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3. Teori 
I detta kapitel beskrivs lämpliga teorier som behövs för att besvara problemformuleringen. 

Dessa teorier är grunden för ämnet och är utgångspunkten för den empiriska studien.  

Eftersom motivation är grundläggande beskrivs det först och sedan kommer en beskrivning av 

inctamentsystem. 

3.1 Motivation 
Motivation definieras som en individs vilja att använda sina personliga resurser till att nå ett 

önskat mål som är värdeskapande. Det finns tre olika element som definierar motivation. 

Dessa är styrka, riktning och uthållighet. Styrka handlar om hur hårt en person försöker och 

anstränger sig för att nå ett mål. Detta är dock inte tillräckligt eftersom det finns risk att man 

anstränger sig och fokuserar på fel saker. Där kommer elementet inriktning in som handlar om 

att man gör saker i rätt riktning. Slutligen talar man om uthållighet som handlar om hur länge 

en person kan anstränga sig. Motiverade individer anstränger sig tillräckligt så att de når 

målen. (Robbins, 2010) 

Motivationsteorierna är ofta förknippade inom psykologin och sociologin. Inom 

företagsekonomin träder dessa teorier i kraft när ett jobb har förlorat sin mening. Detta kan 

leda till så kallade Motivational problems och följden blir att anställda väljer att inte utföra 

förväntade uppgifter trots att de är medvetna om förväntningarna. De flesta anställda väljer 

ibland att handla utifrån egna intressen istället för att tänka på företagets bästa och detta har 

att göra med bristande motivation (Merchant et al, 2007). Det gäller för ett företag att se till 

att hålla motivationen uppe så att det utförda arbetet får en mening. Motivationsteorierna har 

alltså blivit metoder för sökandet av en mening. Man brukar tala om behovsteorier och 

innehållsteorier när man talar om motivation. De klassiska teorierna benämns Maslows 

behovstrappa och Hertzbergs tvåfaktorsteori.  (Wilson, 2008) 

3.1.1 Maslows behovstrappa 
Maslows behovstrappa brukar ses som en klassisk teori inom organisationspsykologi. År 1943 

kom Maslow med en teori om att människans behov finns i fem olika uppsättningar eller steg 

med olika saker som behövs för att uppfylla en människas behov. När ett steg är uppfyllt 

menar Maslow att man går vidare till nästa steg och sedan vidare till nästa. Behoven som 

beskrivs i trappan är medfödda och därmed oföränderliga. Nedan beskrivs behovstrappan i 

dess olika steg där det första steget är de grundläggande och viktigaste behoven, alltså längst 

ner om man beskriver det som en pyramid: 

1) Fysiologiska. Exempel: Mat, vatten, sömn 

2) Säkerhet. Exempel: säkerhet av hälsa, anställning, familj, egendom 

3) Socialt. Exempel: Vänner, kärleksrelation 

4) Personliga. Exempel: självsäkerhet, självuppskattning 

5) Självförverkligande. Exempel: Öka sina erfarenheter 

När man kopplar denna teori till motivation menar Maslow att individer flyttar sig uppåt i 

trappan eller högre upp i numreringen som i exemplet ovan. Inget steg är fullt tillfredställt 

men att stanna på samma steg under en längre period leder till att motivationen minskar 
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eftersom ingenting nytt händer. Om man vill motivera någon ska man alltså försöka 

identifiera och förstå vilket steg den berörda individen befinner sig på och fokusera på att 

tillfredsställa behoven på det aktuella steget eller stegen ovanför. Detta betyder alltså att ännu 

icke tillfredsställda behov motiverar en individ till att kämpa för att kunna nå dessa 

tillfredsställelser. (Robbins, 2010) 

3.1.2 Kritik mot Maslows behovsteori 
Det har riktats kritik mot Maslows teori då man menar att den saknar empiriskt stöd. Maslow 

som själv var medveten om detta kritiserade sin teori genom att erkänna att ingen hade testat, 

analyserat eller kritiserat den på 20 år. Huvudsaklig kritik som riktats mot teorin är att det är 

svårt att bevisa ifall ett behov på ett steg måste vara uppfyllt för att man ska kunna gå vidare 

till nästa steg. Dessutom är det svårt att veta vad man ska göra om man blir frustrerad på en 

behovsnivå, frågan man ställer sig här är ifall man ska gå ner ett steg i trappan eller om man 

ska stanna på trappan tills man tillfredsställt behoven och man är redo för nästa steg. Man 

talar även om tre steg istället för fem. Dessa skulle då vara överlevnad, relationer och 

utveckling. (Robbins, 2010) 

3.1.3 Herzbergs tvåfaktorsteori 

År 1968 gick Frederick Herzberg ut med att det enklaste och mest säkra sättet för en chef att 

motivera sina anställda är genom en spark i baken KITA (Kick in the ass). Positiv KITA är en 

belöning av önskat beteende vilket kan vara självständigt arbete men det utgör ingen 

motivation. Herzbergs motivationsteori bygger på antagandet att faktorer som ingår i 

arbetstillfredställelse och motivation är skilda från faktorer som bidrar till missnöje med ett 

arbete. (Wilson, 2008) 

Enligt Hertzberg anses motivationsfaktorer i ett arbete vara prestation, uppskattning för goda 

prestationer, arbetsuppgifter, ansvar och befordran inom organisationen. Alla dessa olika 

faktorer hör allihop med tillfredsställelsen på en arbetsplats. Motivationsfaktorerna bidrar till 

positiva attityder på arbetsplatsen då de fyller arbetarnas behov av självförverkligande vilket 

Maslow talade om. (Wilson, 2008) 

De yttre förhållanden vilka benämns som hygienfaktorer skiljer sig från 

motivationsfaktorerna. Hygienfaktorerna rör arbetssituationen och inbegriper administration, 

ledarskap, relationer, lön, kontroll, arbetsvillkor samt status och trygghet. (Wilson, 2008)  

Herzberg rekommenderade att man ska använda sig av ett vertikalt arbetssätt. Det innebär att 

man tar bort kontrollen av anställda samtidigt som de behåller ansvaret i sitt eget arbete, man 

ger exempelvis mer omfattande uppgifter istället för bara delar. Vad gäller cheferna kan de ge 

de anställda mer befogenheter, förse dem med rapporter om kvalitet samt ge specialiserade 

uppgifter för att se till att individerna utvecklar en expertis på något område. Hans teori går ut 

på att öka de anställdas motivation så mycket som möjligt genom att arbetet ska kunna ge de 

anställda upplevelserna att få det man presterat bekräftat genom större ansvar inom 

organisationen och möjlighet till avancemang och en ökad kompetens. (Wilson, 2008) 
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Motivation Hygien 

Prestation 

Uppskattning 

Arbetsuppgifter 

Ansvar 

Avancemang 

Administration 

Ledarskap 

Relationer 

Lön 

Arbetsvillkor 
                           Hertzbergs tvåfaktorsmodell 

3.1.4 Kritik mot Herzbergs teori 
Det genomfördes en undersökning av Ewan (1963) som visade att hygienfaktorer som i själva 

verket skapar missnöje fungerade tillfredställande och motivationsfaktorerna ibland kunde 

fungera förutsägbart. Motivationsfaktorerna ledde ibland till både tillfredställelse och 

missnöje. 

Även Locke (1976) framförde kritik då han menade att Herzberg fokuserade allt för mycket 

på antalet gånger en faktor nämns. Med det menar Locke att antalet gånger en missnöjesfaktor 

nämns inte behöver avspegla hur missnöjd eller irriterad en anställd är. Locke menade att det 

skulle krävas en mätning av styrkan i tillfredställelse eller missnöje och inte enbart utgå efter 

hur många gånger det nämns. 

3.4.1 Målsättningsteori 

Målsättningsteori utvecklades först av Edwin Locke. Man beskriver denna teori om motivation 

på så sätt att människors beteende motiveras av deras egna intentioner och personliga mål, 

alltså grundar sig människors motivation på vad de vill uppnå.  Latham och Locke som 

utvecklade denna teori menade att mål bör vara specifika, rättvisa och utmanande samtidigt 

som de ska vara möjliga att nå. Teorin fokuserar primärt på motivation inom arbetslivet och 

fortsätter ständigt utvecklas inom industrin och inom det organisatoriska. (Locke & Latham 

2002) 

Locke menade att mål styr uppmärksamheten och handlingarna som en person tror kommer 

hjälpa till för att nå ett visst mål, alltså att mål har en styrande effekt på en persons handlingar 

och att mål hjälper en människa att anstränga sig för att klara av något. Redan år 1979 hade 

även Rothkopf och Bellington gjort undersökningar som syftade på att studera hur mål 

påverkar elever i lärandeprocessen. Undersökningen visade att de elever som hade utsatta mål 

lärde sig mer och gav större uppmärksamhet till de relevanta uppgifterna i skolutbildningen.      

Målsättningsteorin menar att mål förbättrar en persons uthållighet, vilket resulterar i att man 

lägger ner mer tid på ett beteende som hjälper en att klara av någonting samt att mål motiverar 

en individs sökande efter strategier som hjälper till att klara av ett mål (Locke & Latham 

1984). Detta kan man även relatera till Locke & Latham (2006) som menar att mål leder till 

att man höjer den personliga arbetskapaciteten eftersom de anställda söker tillfredsställelse i 

uppnådda mål. I denna sökan att uppnå tillfredsställelse menar Locke & Latham att höga och 

utmanande mål kommer leda till en ökad arbetskapacitet och ett ständigt sökande efter 

effektiva arbetsstrategier. Denna mekanism kan förklaras genom människans vilja att uppnå 

framgångskänsla. Framgångskänsla på arbetsplatsen sker då anställda ser att de kan växa och 

möta utmaningar genom att ta till sig mål som de anser som meningsfulla och viktiga. 
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3.4.2 Nödvändiga kriterier för påverkan 
Det finns flera nödvändiga kriterier för att beteendet ska påverkas och att man förbättrar sig 

på jobbet genom mål. Man bör för det första förplikta och engagera sig till målet och ju mer 

utmanande målet är desto mer energi ska man vara beredd på att lägga ner. Målen måste vara 

förstådda av medarbetarna i en organisation så att de vet vad som förväntas och att de på så 

sätt engagerar sig i att uppnå dem. Att låta medarbetare vara med att utforma mål är ett sätt att 

få dem engagerade eftersom de på så sätt känner sig delaktiga i processen och kommer sträva 

efter att uppnå de mål som de själva varit med och skapat. Denna metod, att låta medarbetare 

vara med och sätta upp mål, leder till förpliktelse eftersom målen matchar både ledningens 

och medarbetarnas intressen. Det leder även till att medarbetarna engagerar sig mer när 

ledningen sätter egna mål eftersom relationen mellan ledning och medarbetare har stärkts. En 

undersökning gjord av Latham et al. (1978) visar även att anställda som får vara med och 

utforma mål ofta sätter högre mål samtidigt som de visar ett högre resultat i arbetet. Man 

menar att ju högre ett mål är desto högre presterar de anställda . Vad gäller engagemang är det 

även viktigt att de mål som sätts upp accepteras av medarbetarna, annars kommer de inte att 

uppfyllas. Det finns två faktorer som är avgörande huruvida de anställda kommer acceptera 

och engagera sig i ett mål. Målen måste för det första resultera i något som är av betydelse 

och uppskattas av de anställda och för det andra måste de anställda ha en tro på att de kan 

uppnå målen (Locke & Bryman, 2002). 

(http://www.mindtools.com/pages/article/newHTE_87.htm) 

För ledningen är det viktigt att de ger regelbunden feedback på arbetet som hjälper till att nå 

målet. Man ska visa för medarbetarna hur deras insatser påverkar organisationen eftersom de 

kommer arbeta effektivare då de ser att deras engagemang ger resultat. Denna typ information 

till medarbetarna kan ske genom både planerade och spontana möten där man sätter sig ner 

som ledare och visar resultatet av det som medarbetarna har presterat. Detta är speciellt viktigt 

då målen ska uppnås på lång sikt eftersom man som ledare ska eftersträva en konstant och 

långsiktig effektivitet bland medarbetarna 

(http://www.mindtools.com/pages/article/newHTE_87.htm ). Locke och Bryan (2002) menar 

att anställda som får feedback på sina prestationer ökar sin arbetsinsats i de sammanhang där 

de har uppsatta mål att följa. Utan feedback vet de inte ifall arbetsinsatsen är tillräcklig eller 

ens i samma riktning som målen och därför är det viktigt att den feedback som ges även har 

styrande effekt. Om man till exempel har satt som mål att uppnå en viss försäljningssiffra bör 

ledningen informera när man kommit en viss bit på vägen för att de anställda ska veta vart 

man befinner sig i graden av måluppfyllelse. När anställda vet att de inte riktigt har uppnått ett 

mål kommer de höja sin arbetsinsats och leta efter nya strategier i arbetet för måluppfyllelse. 

(Locke & Latham, 2002) 

Man ska även tänka på att specifika mål är mer motiverande än att bara få instruktioner om att 

göra sitt bästa. Specifika och tydliga mål är lättare att mäta och minskar risken för 

missförstånd. Detta bekräftas även av Locke & Latham (2006) då de i sin artikel skriver att 

höga och tuffa mål resulterar i att anställda som arbetar mot mål höjer sin nivå i utförandet 

jämfört med de som arbetar mot enklare mål såsom att få instruktioner om att göra sitt bästa. 

http://www.mindtools.com/pages/article/newHTE_87.htm
http://www.mindtools.com/pages/article/newHTE_87.htm
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Vidare skriver de att genom specifika mål höjer de anställda den fysiska ansträngningen i 

arbetet mot att uppnå målen. 

För medarbetarnas del är det enklare att arbeta mot ett tydligt mål eftersom de vet vad som 

förväntas och när de har uppnått önskat resultat kommer det att vara motiverande i sig. Det är 

även viktigt att ha en tydig koppling mellan mål och belöning. Dessa ska knytas samman på 

så sätt att en medarbetare vet vad belöningen är om man uppnår ett visst mål. Man bör även 

tänka på att personliga mål är att föredra framför organisatoriska mål eftersom de påverkar 

individen mer. (Locke & Latham 1984) 

Enligt teorin ökar produktiviteten bland de företag som uppfyller och utformar målen i 

enlighet med ovanstående kriterier. Det är viktigt för ledningen i ett företag att återkoppla till 

individen efter ett uppnått mål eftersom det bidrar till att individen motiveras att sträva efter 

högre mål. Vid de fall individen inte uppnått målen bör återkopplingens syfte vara att 

identifiera vilka faktorer man kan ändra på och förbättra.   

3.4.3 Modell och stödjande aktiviteter 
I boken skriven av Jacobsen & Thorsvik (2008) får vi se en modell som utvecklats inom 

målsättningsteorin. Modellen bygger på tre centrala aktiviteter, vilka presenteras nedan, som 

man måste utgå ifrån och utföra för att den skall vara användbar. 

 

 

  

 

 

 

 

 

1. Anpassa mål till individer och grupper – Det vill säga att målen ska anpassas efter de 

anställda, de anställda måste kunna ha självförtroendet att veta att de kan uppnå målen 

samtidigt som målen måste anpassas efter de anställdas faktiska färdigheter. Genom 

att ledningen samlar in information om sina anställda kan de sedan veta vilka 

förväntningar de kan ha på de anställda prestationsmässigt.  

 

2. Åstadkomma uppslutning kring mål och övervinna motstånd – Det finns ett antal olika 

tekniker som kan användas för att stimulera uppslutningen bland de anställda. Det har 

gjorts studier som påvisat goda resultat, där man har framhållit att ledningen bidrar 

med enkla arbetsinstruktioner, goda relationer mellan de överordnade och 
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underordnade samt en stödjande ledarstil är viktiga punkter för att ledningen ska nå 

uppslutning och övervinna eventuellt motstånd från sina anställda. 

 

3. Skapa stödelement – Här betonas vikten av att de anställda måste ha resurser som ska 

vara tillräckliga för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Ledningen bör även se till att 

de anställda har tillräckligt med kompetens för att kunna utföra uppgifterna 

tillfredställande vilket kan ske genom internutbildningar för att förse de anställda med 

de färdigheter och kunskap som krävs (Jacobsen och Thorsvik 2008) 

3.4.4 Kritik mot målsättningsteorin 
Målsättningsteorin har egentligen beskrivits som mål och resultatstyrning där man förutsätter 

att målstyrningen ska styra de anställda och där meningen är att målen ska verka motiverande. 

Det är mycket positivt som skrivits om denna metod för att stimulera motivation men det 

finns studier som har visat att till exempel krävande mål istället uppvisat motsatsen där de 

anställda upplever stress vilket påverkar deras prestationer och de presterar sämre. (Vroom 

och Deci, 1992) 

Även andra studier som gjorts har påvisat att det har förekommit fusk och kortsiktigt tänkande 

enbart för att uppfylla sina egna behov vad gäller måluppfyllelse. Man har enbart fokuserat på 

sina egna resultat, trots att man vet att det långsiktigt finns en negativ risk negativt för 

organisationen. (Blau, 1964 Sitkin och Bies, 1994) Undersökningar har även visat att det finns  

anställda som inte velat hjälpa sina kollegor som ber om hjälp på grund av den konkurrens 

situation som de upplever befinna sig i där man vill hävda sig och visa att man är bäst då det 

finns krav på individerna att uppvisa resultat. (Jacobsen och Thorsvik 2008) 

3.2 Incitamentsystem 

Syftet med ett incitamentsystem är att påverka de anställda. Ett företag vill genom sitt 

incitamentsystem skapa motivation bland de anställda så att de ständigt höjer sin 

arbetskapacitet, vilket är tänkt ska leda till att företaget blir mer konkurrenskraftigt. Man vill 

skapa större effektivitet, öka försäljning, minska kostnader och bli mer lönsamma. Det 

handlar om att ta vara på de anställdas kompetens och resurser på ett effektivt sätt. Det är 

ledningens förmåga att utforma ett effektivt incitamentsystem som avgör huruvida ett sådant 

system påverkar de anställda mot önskad riktning eller inte.  (Smitt et al 2002)  

Ett misslyckat incitamentsystem som inte påverkar de anställda kostar företaget pengar, vilket 

betyder att det är viktigt att ha ett väl utformat och igenomtänkt system.  Det är även viktigt 

att kommunicera med de anställda när ett incitamentsystem ska träda i kraft. Man bör förklara 

motivet och tillvägagångssättet tydligt för de anställda för att undvika eventuell förvirring.  

Ofta är systemen komplicerade, vilket betyder att stora krav på pedagogisk förmåga ställs på 

ledningen för att undvika att det planerade incitamentsystemet får motsatt effekt (Smitt et al 

2002). Det är också viktigt att de anställda får tid att vänja sig vid ett nytt system, exempelvis 

när man kontrollerar resultat vid nya målsättningar med nya termer eller om man till exempel 

ändrar mätningar från att räkna inkomster till att räkna mervärde (Merchant et al. 2007). 
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Vad gäller ledningen måste de se till att de anställda förstår vilka förväntningar företaget har 

gällande prestationer samt att de anställda vet vad för slags belöningar de får. Ju tydligare 

ledningen förmedlar dessa punkter desto större är chansen att incitamentsystemet ger önskad 

effekt.  I boken belöningssytem- nyckeln till framgång beskriver man två viktiga saker vid 

skapandet av ett incitamentsystem. Det första man menar är att man ska förklara varför man 

infört incitamentsystemet. Lyckas man "sälja" och förankra systemet blir de anställda mer 

engagerade i företagets utveckling och lönsamhet. Detta leder till att företaget blir mer 

framgångsrikt och ytterligare belöning kan delas ut. Den andra viktiga punkten man tar upp är 

att man förklarar hur systemet är uppbyggt i praktiken. Varje företag måste skräddarsy sina 

egna metoder och det är viktigt att man förklarar och kommunicerar för de anställda hur det 

fungerar och är uppbyggt. Detta leder till att företagets kultur påverkas då man vill skapa 

gemensamma mål, man är ute efter den så kallade "vi-andan". (Smitt et al 2002)  

3.2.1 Problem med olika incitamentsystem 
Incitament inom ett företag kan delas ut på olika nivåer. Man skiljer mellan personlig nivå, 

gruppnivå och organisationsnivå. Vid personlig nivå är det en person incitamentet är riktat 

mot och utdelningen bedöms utifrån hur en individ i en organisation har presterat. Här krävs 

det att individen ska kunna kopplas till resultatet. Vid gruppnivå belönas eller bestraffas 

individer som ingår i en grupp kollektivt och på organisatorisk nivå är incitamentet riktat mot 

hela organisationen och man belönas eller bestraffas gemensamt utifrån den prestation 

organisationen utfört. 

Oavsett vilken inriktning en organisation har på sitt incitamentsystem finns det nackdelar och 

problem med varje nivå.  Kända problem med incitamentsystem är att det kan resultera i 

maskning när målet är nått och belöningen har mottagits. Detta betyder att anställda jobbar 

hårt eftersom de vet att belöning kommer erhållas och när detta har skett ser man en möjlighet 

till att maska vilket leder till att arbetsnivån sänks. Ett problem vad gäller lön är att ett 

incitamentsystem genererar löneskillnader inom en organisation. Ju mer man presterar desto 

högre lön får man och detta kan leda till grupperingar bland medarbetarna. När det gäller etik 

kan ett incitamentsystem krocka med en individs personliga värderingar. Om en belöning eller 

bestraffning skiljer sig ifrån individens etik kan det leda till att individen motsätter sig 

incitamentet och helt enkelt avstår från att utföra arbetsuppgifter för att undvika incitamentet.  

(Manzoni et al, 2010) 

Om företaget misslyckas med att förankra ett incitamentsystem bland medarbetarna kan det 

leda till ökade kostnader utan att något presteras i gengäld, alltså att de nedlagda kostnaderna 

för att ta fram ett system blir mycket högre än vad man får tillbaka från de anställda. Detta 

kan uppstå när ett företag inte lyckas utforma ett effektivt system som utgår från att 

prestationer är kopplade till företagets mål. Resultatet beror på att anställdas beteende och 

engagemang inte påverkas då de inte ser någon koppling mellan förväntningarna och 

företagets mål. (Smitt et al 2002)  

Syftet med att ha ett individuellt incitamentsystem är att ge individen anledning att arbeta en 

aning extra. Meningen är alltså att man som individ ska förstärka sin egen insats för företaget. 

Men baksidan av detta incitament är att det kan leda till konkurrens och samarbetsproblem 
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bland de anställda, exempelvis en säljare som strävar efter prestige och att vara företagets 

toppsäljare istället för att se till att alla säljer för företagets bästa. Konkurrans till viss mån kan 

fungera bra eftersom det uppstår ett tempo bland medarbetarna men risken är som sagt att den 

går ut över samarbetet. När belöning inte ges för samarbete ser individen heller ingen 

anledning till att samarbeta. (Jacobsen et al, 2008) 

Ett problem när det gäller incitamentsystem på grupp- eller kollektivnivå är att vissa 

medarbetare kan välja att arbeta mindre än andra och på så sätt åka snålskjuts på de andra som 

arbetat hårt och gjort sig förtjänta av belöningen. Man menar att individen i skydd av 

kollektivet väljer att maska och ändå erhålla bonusen som delas ut. I de fall detta är tydligt 

kan systemet få motsatt effekt då missnöje och dålig stämning skapas bland arbetarna (Ax et 

all 2005).  

3.2.2 Monetära- och ickemonetära belöningar och bestraffningar 
Monetära incitament består vanligtvis utav pengar och är ett medel som ökar individens 

motivation och välstånd. Denna typ av incitament är ofta resultatstyrd. Icke-monetära 

incitament handlar om att styra utan materiella ting. Dessa incitament är inte lika dyra som 

monetära och kan exempelvis vara att en anställd får feedback från en chef, får ett bra kontor 

eller att man avancerar uppåt i hierarkin.  (Merchant et al. 2007) 

Monetära och ickemonetära incitament kan användas för både belöning och bestraffning. 

Monetär belöning kan innebära att man får högre lön, bonusar och extra förmåner som 

klubbmedlemskap eller semesterresor. De monetära bestraffningarna kan exempelvis innebära 

att man inte får någon löneökning, inga bonusar och inga förmåner. (Manzoni et al, 2010) 

Icke- monetära belöningar kan innebära att man som anställd blir befordrad till en högre post 

inom företaget och att man får jobba mer självständigt med eget ansvar. Denna typ av 

belöning innebär också att man får erkännande för sitt arbete och att man har inflytande vid 

beslut som tas.  Praktiska belöningar kan här vara att man får nytt och bättre kontor samt att 

man har förtur på företagets eftertraktade parkeringsplatser. De icke- monetära 

bestraffningarna kan innebära att överordnade lägger sig i ens arbetsuppgifter mer och att man 

blir tilldelad mindre viktiga arbetsuppgifter. Icke- monetär bestraffning kan även innebära att 

man blir förödmjukad, nedgraderad inom företaget eller i värsta fall att man förlorar sitt jobb. 

(Manzoni et al, 2010) 

Det är väldigt viktigt att individen inte känner en tvångs- känsla. Tvång är ett negativt 

incitament som bygger på sanktioner eller att man hotar om potentiella sanktioner. Det 

behöver inte vara direkt fysiskt våld som är aktuellt utan det kan t.ex. handla om att man tar 

ifrån någon något.  Varför tvång som incitament är dåligt beror på att tvång framkallar 

motstånd. Individen underkastar sig ofrivilligt och detta kan leda till att man undviker 

situationer som kan leda till påföljderna. Ur en anställds synvinkel kan det handla om att man 

inte vill utföra en arbetsuppgift eftersom risken att utsättas för påföljder är skrämmande. 

Tvånget blir alltså lönlöst för att driva anställda till att utföra uppgifter som kräver initiativ, 

ansvar, intresse och omsorg. Eftersom man utför uppgifter med tvång har motivationen och 

glädjen försvunnit och det leder till att man inte kan uppnå kvalitet. Även lojaliteten blir 
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lidande eftersom lojalitet bygger på en relation där båda parter känner sig bekväma. I 

situationer där tvång förekommer är endast en eller ingen part bekväm och det leder till 

illojala relationer vilka tenderar att rinna ut i sanden. (Svensson & Wilhelmson, 1988) 

3.2.3 Lönesystemets uppbyggnad 

Eftersom lönen brukar ses som en huvudsaklig faktor till motivation, med stöd från 

servicebolaget Industriarbetsgivarna, redogörs i detta stycke för hur ett lönesystem bör vara 

uppbyggt inom en organisation. I boken: Belöningssystem- nyckeln till framgång går Smitt et 

al (2002) igenom sju punkter vilka bör beaktas och dessa är:  

 Lönesystemet ska i största möjliga mån vara enhetligt för flertalet eller grupper av 

anställda 

 Lönesystemet ska grunda sig på tydligt fastställda mål och mätvärden knutna till 

sådana faktorer och arbetssätt som leder till att verksamheten fungerar effektivare, 

d.v.s. det skall finnas en tydlig koppling mellan systemet (lön och förmåner) och 

företagets långsiktiga affärsstrategi. 

 Storleken på och utformningen av lönesystemet bör inte motverka den anställdes 

lönemässiga grundtrygghet. 

 Lönesystemet skall vara enkelt att administrera. 

 Lönesystemet skall kunna förändras över tiden. Översyn av belöningsgrunder bör ske 

årligen. 

 Lönesystemet skall vara skalbart och robust, d.v.s. kunna omfatta en större 

förmånstagarkrets och fungera vid förhållandevis stora organisatoriska förändringar. 

 Den anställde ska genom att uppnå de fastställda målen och/eller genom extra 

prestationer på ett direkt sätt kunna påverka sin lön. 
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4. Empiri 
I detta kapitel presenteras det sammanställda resultatet från intervjuerna med både coachen 

och säljarna. Först ger vi dig som läsare en kort presentation om företaget och vilka våra 

respondenter är. Vidare läggs deras åsikter fram vad gäller incitamentsystemet inom 

företaget och hur det bidrar till att motivera det dagliga arbetet. I varje avsnitt framförs 

dessutom respondenternas röster genom olika citat. 

4.1 Beskrivning 
Som vi tidigare nämnt har vi på begäran av det undersökta företaget valt att låta våra 

respondenter vara anonyma och det är anledningen till varför vi inte kan ge en utförlig 

presentation om företaget och dess verksamhet. Kortfattat är företaget, med ca 200 

medarbetare, verksamt inom telefonförsäljning och här arbetar säljare, coacher, chefer, 

kommunikatörer och administratörer under samma tak. Coachens uppgift är att motivera 

säljarna, ge material till samtal, följa upp resultat, lägga upp scheman och ta hand om 

anställningsintervjuer. Säljarnas uppgift är att sälja så mycket som möjligt samt vara 

företagets ansikte utåt på marknaden. 

 De respondenter vi har i undersökningen är coachen och säljarna. Som vi berättade i 

metoddelen gjorde vi ett urval bland säljarna där vi valde tre nyanställda säljare och tre 

erfarna säljare. Empirin vi samlat in har vi sammanställt genom att vi transkriberat 

inspelningarna och sedan har vi tagit med de åsikter och svar vi fått och gjort om det till en 

sammanfattande text. I empirin finns olika benämningar på respondenterna beroende på vem 

som svarat, dessa nämns som coach, nyanställd säljare, erfaren säljare och respondent. Det 

framgår tydligt i empirin vem som svarat på vad.  

 

Bransch- 

företag 

Ägarskap Intervju med  Intervjusätt 

Telefon- 

försäljning 

Del av koncern Coach 

Säljare 

Besöksintervju 

 

4.2 Företagets Incitamentsystem 
Det incitamentsystem som tillämpas i företaget är utformat av ledningen och det är enligt 

coachen dennes uppgift att förmedla systemet. Syftet är att säkerställa att säljarna uppträder 

på ett sätt som är enhetligt med företagets mål och strategi vilket är hög försäljning och lojala 

medarbetare som gör uppoffringar och hjälper företaget att vinna marknadsandelar. Coachen 

som intervjuades menade att incitament är grunden till en hög försäljning och att man med ett 

sådant system visar säljarna att man både har förväntningar samt värdesätter en god relation 

mellan ledning och anställd.  
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Det finns många olika incitament inom företaget men lön, både fast och rörlig, används som 

huvudincitament. Med fast lön menar coachen den garantilön varje säljare tjänar oavsett hur 

mycket man säljer och den rörliga lönen är provision man tjänar per såld enhet utöver den 

fasta lönen. Andra incitament som används är pris för månadens eller årets säljare vilket kan 

betyda att man exempelvis vinner en tv eller dator. Man använder även tävlingar om bland 

annat resor och relax samt ”gå- hem- race” som innebär att man får gå hem efter att man 

uppnått utsatt mål. Man värdesätter positiv och negativ feedback som går från coachen till 

säljarna, man erbjuder utvecklingsmöjligheter då man kan avancera i hierarkin inom företaget 

samt att man motiverar genom hot om avskedning ifall man inte bidrar till kassan. Att bidra 

till kassan innebär att säljaren tjänar in mer pengar till företaget än vad som betalas ut i 

grundlön till själva säljaren.  

På fråga om vad som bör ingå i ett incitamentsystem fick vi olika svar beroende på vilken 

position man hade i företaget. Coachen värdesätter lön, utvecklingsmöjligheter och 

medbestämmande. Detta avspeglas även på de erfarna säljarna som menar att ett 

incitamentsystem bör innehålla lön, medbestämmande, utvecklingsmöjligheter och tävlingar. 

En erfaren säljare svarade dessutom att det är motiverande att ge feedback till de mindre 

erfarna eftersom man då känner sig duktig i arbetet man gör. De nyanställda säljarna svarade 

att lönen, tävlingar och feedback är nödvändiga i ett incitamentsystem för att motiveras.   

”Lön är a och o inom försäljning, sen är jag en person som värdesätter karriärsutveckling 

och medbestämmande. Får man allt det bör man vara motiverad” (Coach) 

”Förutom lön så motiverar tävlingar mig väldigt mycket” (Nyanställd säljare) 

4.3 Incitament på olika nivåer 
Man använder sig främst av personliga incitament då alla enligt coachen triggas av olika 

saker. Man har individuella lönesättningar, personliga mål som ska uppnås samt förhandlingar 

om befordran inom företaget. Coachen berättade om en position inom företaget som benämns 

”ställis”. Det innebär att man tar över rollen som coach då denne inte befinner sig på 

arbetsplatsen. Efter ett gruppmöte med erfarna säljare där coachen berättade att man skulle 

besluta om att välja en ny ställis visade det sig att försäljningssiffrorna ökade med i snitt en 

såld enhet per anställd. Man fick höja dagsmålen som resultat av den ökade försäljningen.  

Säljarna menar att personliga incitament motiverar mer än gruppincitament eftersom man har 

ett eget mål som endast en själv kan klara av. En av de nyanställda säljarna svarade att 

personliga incitament är att föredra eftersom man kan sätta nivån efter ens egen förmåga. En 

annan svarade att personliga incitament är tillfredsställande eftersom man inte har press på sig 

att bevisa sin försäljningsförmåga inför en grupp. De erfarna säljarna menar att personliga 

incitament är att föredra eftersom de inte vill anpassa sitt tempo till nybörjarna. En av 

respondenterna var säker på att säga upp sig om de personliga incitamenten skulle försvinna. 

Jobbet skulle enligt respondenten förlora sin mening eftersom jobbet bygger på att utmana sig 

själv. 

”Som säljare vill jag få ut så mycket som möjligt av min egen kapacitet, 

därför föredrar jag personliga incitament så att jag hela tiden kan utveckla mig i arbetet 



30 
 

och gå på max. Om vi belönades som grupp skulle jag ha möjlighet att anpassa mig till 

nybörjarna men med personliga incitament kan jag bara anpassa mig till mig själv” 

(Erfaren säljare) 

 

”Ett säljjobb utan personliga belöningar är inget säljjobb, då kan jag lika gärna jobba på en 

fabrik och tjäna lika mycket som alla andra” (Erfaren säljare) 

 

Vid frågor rörande gruppincitament svarade coachen att inga incitament finns som omfattar 

hela säljgruppen men däremot delar coachen ibland in säljarna i grupper om två personer 

vilka ligger på samma försäljningsnivå. Meningen är att varje grupp ska klara av ett utsatt mål 

och när målet är nått får man antingen gå hem eller bli belönad med ett pris. Syftet med 

gruppindelningen är att säljarna ska påverka varandra positivt genom att stötta varandra i 

försäljningen. Coachen berättade att det är viktigt att para ihop två säljare som påverkar 

varandra positivt. I de fall detta har skett har man kunnat höja målet för säljarna under dagen. 

Säljarna har då enligt coachen uppnått ett gruppmål på 18 sålda enheter istället för 7 sålda 

enheter var som är målet för varje enskild säljare som är erfaren. I de fall gruppen inte 

kommer överens uppstår ingen ökning av försäljningen. 

Det visade sig att säljarna hade olika åsikter om gruppindelningarna. Flera respondenter 

svarade att det motiverade genom att man stöttade varandra och två respondenter ansåg att det 

var påfrestande då man konkurrerar med gruppkamraten om vem som säljer mest. En 

respondent svarade att stressen över att behöva bidra till sin grupp påverkar försäljningen 

negativt. Här fanns inget samband mellan åsikterna och graden av erfarenhet, vi fick blandade 

svar från säljarna. 

 

”Gruppindelningar är bra för då stöttar man varandra i försäljningen eftersom båda vill 

uppnå det utsatta målet”  

 

”Jag blir så stressad över att behöva bidra och det påverkar min försäljning” 

4.4 En erfaren säljares motivationsfaktorer 
De erfarna säljarna menar att grunden till deras motivation är lönen samtidigt som 

medbestämmande är viktigt eftersom man får en starkare position i företaget. Tävlingar och 

utvecklingsmöjligheter är också incitament som höjer motivationen. ”Gå- hem- race” 

påverkar inte motivationen i arbetet enligt samtliga erfarna säljare då de menar att provisionen 

uteblir samt att det visar på att man inte vill avancera inom hierarkin.  

När respondenterna talade om medbestämmande sa de att det är en viktig faktor i det dagliga 

arbetet eftersom man är med och beslutar om olika saker istället för att bara följa direktiv. De 

anser att man kan lyssna och följa ledningens krav i början av anställningen men med tiden 

behöver man stärka sin egen position inom företaget genom att vara med och besluta om 

viktiga saker. En respondent sa att man är villig att göra uppoffringar för företaget om man är 

med och beslutar om viktiga saker. När man inte får vara med och bestämma vill man heller 

inte ställa upp för företaget. Det kan enligt respondenten handla om att jobba övertid för att 
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hjälpa till att leta priser till en tävling. En annan respondent beskrev att sortering av papper 

blev en självklarhet när man fick vara med och besluta om viktiga saker. 

”När man får vara med och bestämma vill man också ställa upp för företaget. Tidigare 

gjorde jag mitt jobb och gick hem men nu när jag får vara med och bestämma om till exempel 

en tävling kan jag ställa upp på att gå till stan och leta efter priser.” (Erfaren säljare) 

Utvecklingsmöjligheter är viktigt för motivationen eftersom de flesta respondenter säger att 

de inte vill se sig som säljare resten av karriären utan vill ägna sig åt ledningsuppgifter i 

framtiden. En respondent berättade hur man hade sett den befintliga coachen avancera från att 

vara säljare till att bli coach och på så sätt menade respondenten att man blivit inspirerad att 

jobba hårt för att eventuellt på samma sätt nå högre upp i hierarkin inom företaget. 

Respondenten berättade att den personliga försäljningen har ökat med ca 10 % sedan viljan att 

nå högre upp i hierarkin startat. 

”Jag ser mig inte som säljare inom de närmsta åren, jag blir motiverad att arbeta hårt så att 

jag kan utvecklas inom företaget och nå en högre position” (Erfaren säljare) 
 

De erfarna säljarna menar även att tävlingar är viktiga då man enligt en respondent har ett 

konkret mål att sträva efter. En annan respondent svarade att tävlingar är ett roligt sätt att 

kämpa på samtidigt som både företaget och säljaren vinner på det. Det positiva med tävlingar 

enligt två säljare är att man säljer mer även om man inte vinner tävlingen eftersom den insats 

man lagt ner i hopp om att vinna har höjt den personliga försäljningen.  

På fråga om hur mycket försäljningen ökar genom tävlingar svarade säljarna i antalet sålda 

enheter. Svaren vi fick omräknat i procent blev att de säljer 37 % (11 enheter istället för 8),  

30 % (13 enheter istället för 8) och 86 % (13 enheter istället för 7) mer vid tävlingar när man 

kan vinna en mobiltelefon och när priset är en biobiljett svarar respondenterna omräknat i 

procent att de ökar försäljningen med 0 % (ingen skillnad), 25 % (10 enheter istället för 8) 

och 57 % (11 enheter istället för 7). I snitt ökar försäljningen med ca 51 % vid tävlingar där 

priset är en ny mobiltelefon och vid tävlingar om en biobiljett ökar försäljningen med 28 %. 

Det som är viktigt enligt samtliga respondenter är att priserna på tävlingarna bör vara bra och 

intressanta, annars är det lätt att man ignorerar tävlingen.  

”En tävling med dåliga priser påverkar inte min motivation, jag vill ju helst tävla om att 

vinna en mobiltelefon, resa eller att gå på relax” (Erfaren säljare) 

 

Vad gäller lön är de erfarna säljarna villiga att inrikta sig på provisionsbaserad lön eftersom 

de anser att de har lätt att sälja och att de då kan tjäna mer pengar. Samtliga respondenter 

svarade att synen på provision har ändrats genom åren. I början av anställningen var man 

rädda för att provision skulle dominera lönesättningen medan det nu är det välkomnat. Man 

menar att möjligheten att öka lönen genom hög provision skulle motivera till att öka 

försäljningen. 

”Jag blir mest motiverad av lönen, idag finns det balans mellan fast och rörlig lön men  
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det skulle vara bra med större fokus på provision eftersom det då blir högre lön, förutsatt att 

man säljer bra.” (Erfaren säljare) 

 

4.5 En nyanställd säljares motivationsfaktorer 
De nyanställda säljarna svarade att lönen, tävlingar och feedback är det som motiverar mest. 

Samtliga respondenter sa även att de uppskattar att de har ett jobb som genererar en inkomst.  

Säljtävlingar är enligt två respondenter en tillfällig och effektiv motivationsfaktor som höjer 

den personliga försäljningen under en kort period. En av respondenterna beskrev säljtävlingar 

som en möjlighet att vinna något spännande som exempelvis en resa eller biobiljett utan att 

behöva betala med egna pengar. Vid tävlingar där priset är en biobiljett svarade 

respondenterna att de ökar sin försäljning med 75 % (7 enheter istället för 4), 60 % (8 enheter 

istället för 5) och 80 % (9 enheter istället för 5). Den genomsnittliga försäljningsökningen för 

nyanställda vid tävling om en biobiljett är alltså 72 %. Samtliga nyanställda säljare svarade att 

den personliga försäljningen inte förändras vid tävlingar om en mobil då man vet att de 

erfarna säljarna går in för tävlingarna och att man inte kan överträffa deras försäljningssiffror.  

Samtliga respondenter sa under intervjuns gång att de är positiva till ”gå-hem-race” eftersom 

de får gå hem tidigare från jobbet samtidigt som de tjänar sin garantilön. Säljarna beskrev att 

motivationen att få gå hem tidigt och samtidigt tjäna pengar kunde relateras till antalet 

arbetade timmar. Två respondenter svarade att den genomsnittligt arbetade tiden vid gå- hem- 

race är 6 timmar medan en respondent i genomsnitt arbetar 7 timmar jämfört med ordinarie 

arbetstid som ligger på 8 timmar. De betonade att dagsmålen höjs med två sålda enheter 

jämfört med det vanliga och att man ofta uppnår målen genom motivationen att få gå hem 

tidigt. 

”Jag älskar gå- hem- race. Då kan jag gå hem och samtidigt få min garantilön” (Nyanställd 

säljare) 

 

Vad gäller lönen svarade två av respondenterna att de inte skulle känna sig bekväma med en 

allt för stor del provisionsbaserad lön. De känner sig bekväma med sin garantilön och vill inte 

att provisionsbaserad lön ska bli dominerande eftersom de är osäkra på sin förmåga att sälja. 

En respondent svarade att den personliga synen på provision har ändrats positivt i takt med att 

säljaren lärt sig sälja mer. Respondenten är i dagsläget inte lika rädd för att gå miste om 

inkomst vid en dominerande provision som lönesättning eftersom säljkunskaperna ökat.  

När det kommer till feedback svarade två respondenter att man uppskattar positiv feedback 

och att det får en att känna sig duktig i det man gör, man vågar ta för sig mer när man säljer. 

En respondent svarade att feedback, både positiv och negativ, hjälper en att utvecklas i sitt 

arbete och när man får erkännande för gott arbete får man lust att sälja ännu mer. 

”Jag är glad att jag har ett jobb och en inkomst och min vilja att behålla detta motiverar  

mig till att jobba hårt. När vi har en säljtävling är det roligt att lägga lite extra  

energi för att få chans att vinna” (Nyanställd säljare) 

 

”Feedback är viktigt eftersom jag som nyanställd behöver veta när jag gör  
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rätt eller fel och när jag får beröm för att jag sålt mycket kan jag helt plötsligt få ut två eller 

tre ordrar till”(Nyanställd säljare) 

 

4.6 Mål 

Ledningen har enligt coachen klara mål vad gäller de anställda på företaget, de ska täcka upp 

sin lön samtidigt som de ska bidra till företagets kassa vilket betyder att de ska tjäna in minst 

300 kr/tim. Målen skiljer sig mellan de nyanställda och de erfarna på företaget eftersom 

säljarna ligger på olika nivåer. De nyanställda ska enligt coachen sälja minst 4 enheter medan 

de erfarna ska sälja minst 7 enheter. Det sätts högre krav på de erfarna då de ligger på en 

högre säljfrekvens och därför ska en erfaren säljare tjäna in mer pengar till företaget enligt 

coachen. Det finns även krav på att de erfarna säljarna ska finnas till hands samt agera 

stöttande och vägledande för de nyanställda så att olika mål kan uppnås. Coachen ger ständig 

feedback på arbetet som görs för måluppfyllelse och betonar vikten av att verkligen nå målen 

då det inte räcker med att endast göra sitt bästa. 

När det gäller de personliga målen har respondenterna svarat olika beroende på erfarenhet. De 

erfarna säljarna svarade att de ofta sätter upp personliga mål i form av hur man skulle vilja 

sälja per dag. En respondent svarade att personliga mål sätts upp för både dag och vecka och 

på så sätt motiveras till att sälja för att känna tillfredställelse när målet blir uppnått. Två 

respondenter svarade dessutom att de inte fokuserar speciellt mycket på de mål ledningen 

sätter eftersom de personliga målen täcker det egna behovet samtidigt som ledningens mål 

automatiskt täcks upp då de personliga målen uppfyllts. Samtliga respondenter säger att de 

uppfyller sina mål och att målen fungerar som en drivkraft i säljandet. Utan mål skulle man 

enligt två respondenter inte arbeta lika effektivt.  

”Ibland vill jag maximera min försäljning till tio sålda tjänster, ibland kör jag bara på” 

(Erfaren säljare) 

 

”Jag värdesätter inte ledningens mål så värst mycket, jag följer mina personliga 

mål främst och oftast brukar de täcka upp för ledningens mål och krav” 

(Erfaren säljare) 

 

Två av de nyanställda säljarna svarade att de oftast inte sätter några personliga mål, utan de 

fokuserar fullt ut på att försöka uppnå de mål som ledningen sätter. Lön var inget man pratade 

om när man talade om mål, utan största syftet med att uppfylla de mål som kommer från 

ledningen är att man vill behålla sitt jobb genom att ledningen är nöjda med att man lyckades 

nå målen. En respondent svarade däremot att mål var viktigt och att det inte räcker med att 

endast lyssna på ledningens direktiv utan man måste sätta egna mål för att testa sin egen 

förmåga. 

”Jag sätter inga egna mål, jag gör det som förväntas av coachen”(Nyanställd säljare) 

 

”Jag följer ledningens mål men det är skönt att utmana sig själv med egna mål också” 

(Nyanställd säljare) 
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5. Analys 
I detta avsnitt får vi ta del av analysen av empirin som samlats in. Huvuddelen av analysen har 

behandlats med hjälp av målsättningsteorin men stöd har även fåtts av övriga teorier som 

presenterats i den teoretiska referensramen.  

5.1 Incitament på olika nivåer 
Företaget använder huvudsakligen personliga incitament. Det innebär att anställda belönas 

eller bestraffas utifrån egna prestationer. Anledningen till att man använder sig av personliga 

incitament är att man vill få ut så mycket som möjligt av varje enskild säljare. Denna strategi 

går hand i hand med målteorin som menar att personliga mål är att föredra framför 

organisatoriska eftersom de påverkar individen mer (Locke & Latham 1984). I resultatet 

visade det sig att motivationen att bli befordrad var hög bland erfarna säljare då det 

resulterade i en ökad försäljning. Då coachen haft ett möte med säljarna angående en ledig 

tjänst som ”ställis” ökade försäljningen bland de erfarna säljarna och det visar på att viljan att 

bli befordrad ökar motivationen att prestera. Eftersom målet var tydligt, att bli befordrad, samt 

att det var accepterat bland medarbetarna ledde det till att motivationen att uppnå målet höjdes 

i enlighet med Locke och Latham (2006) som säger att mål ska vara specifika och accepteras 

av medarbetarna för att påverka motivationen. Vidare kan vi även koppla detta till den del av 

målteorin som menar att mål styr uppmärksamheten och handlingarna en person tror kommer 

hjälpa till för att nå ett visst mål, alltså att mål har en styrande effekt på en persons handlingar 

(Locke & Latham 1984). I detta fall har säljarna målet att bli befordrade och handlingarna, det 

vill säga försäljning, styrs utifrån detta mål.  Detta bevisades då coachen upptäckte 

försäljningsökningen och dagsmålet kunde höjas. Vi ser alltså att en säljares vilja att nå högre 

upp i hierarkin ökar motivationen att prestera i enlighet med företagets mål. Värt att poängtera 

är att nyanställda inte gavs möjlighet till befordran vilket pekar på att man endast vill placera 

erfarna medarbetare högre upp i hierarkin, möjligtvis på grund av deras erfarenhet. Ledningen 

gjorde bra i att hålla ett möte med de som var aktuella för en befordran eftersom försäljningen 

ökade, vilket även bekräftas av målteorin som betonar vikten av att hålla möten för att 

informera sina anställda. 
 
Gruppincitament används endast genom att två säljare ibland paras ihop och får ett utsatt mål 

som ska uppnås. Vad som framgår i resultatet är att säljarna reagerar olika angående 

gruppindelningarna. Vissa säljare anser att det motiverar medan vissa ser det som en 

påfrestning vilket även stämmer utifrån den kritik som riktats mot målsättningsteorin där man 

menar att krävande mål kan leda till stress som i sin tur påverkar prestationerna negativt 

(Vroom och Deci, 1992). Viktigt att poängtera är att synen på gruppindelningarna inte har 

något samband med graden av erfarenhet. Vissa säljare ökar sin försäljning genom 

gruppincitament medan andra får motsatt effekt. Det man bör fokusera på är att para ihop 

personer som fungerar tillsammans för att uppnå önskad effekt. Att hitta rätt kombinationer av 

säljare tar lång tid men det kan vara lönsamt för företaget på lång sikt och därför bör man 

”förbruka resurser idag för att generera en högre inkomst imorgon”. Detta poängteras även av 

Smitt et al (2002) som menar att det är viktigt att ha ett väl utformat och igenomtänkt system 

för att det ska få effekt. Detta kan vi även koppla till en av de centrala aktiviteter i 

målsättningsteorins modell som säger att mål måste anpassas efter de anställdas faktiska 

färdigheter vilket kan underlättas genom att ledningen samlar information om sina anställda 

för att identifiera vilka förväntningar man ska ha prestationsmässigt på varje anställd 

(Jacobsen & Thorsvik, 2008). 
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Att företaget i stort sett endast använder personliga incitament kan ifrågasättas eftersom det 

kan leda till samarbetsproblem bland säljarna. Om säljarna inte ges en anledning till att 

samarbeta gör de heller inte det och eftersom företaget satsar på personliga incitament tolkar 

vi det som att man fokuserar på varje enskilds säljares försäljningssiffror istället för att 

gruppen ska lyckas tillsammans. Resultatet av ett sådant system är att det kan leda till 

konkurrens mellan de anställda. Nackdelen med detta kan vara att en säljare strävar efter 

status inom företaget istället för att arbeta i enlighet med företagets mål och strategi och en 

fördel med detta är att konkurrensen leder till ökad försäljning (Jacobsen et al, 2008). Denna 

strategi, att använda personliga incitament, disskuteras även i målteorin som menar att 

personliga mål har större påverkan på en individ än organisatoriska mål samtidigt som det 

bland medarbetare kan förekomma fusk och kortsiktigt tänkande som kan skada företaget. Det 

kan även leda till att konkurrenssituationen leder till ett beteende där varje individ är beredd 

att trampa på sina kollegors tår för att visa att man är bäst (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 

5.2 Erfarna säljare 
De erfarna säljarna motiveras av lön, medbestämmande, utvecklingsmöjligheter och tävlingar. 

När de talar om lön menar de att inställningen till provision har ändrats sedan de började på 

jobbet. I takt med att man utvecklas som säljare välkomnar man provision mer och mer. 

Eftersom det finns en tydlig koppling mellan försäljning och belöning i detta fall (en såld 

enhet motsvarar en viss summa pengar) kombinerat med en ökad självkänsla bland de erfarna 

säljarna (Locke & Latham, 2006) får denna typ av incitament en positiv påverkan bland 

säljarna.  Man är säker på att man säljer och genom provision vill man nå en högre månadslön 

genom att garantilönen tas bort och ersättningen per såld enhet blir högre. Det är viktigt för 

företaget att kunna ändra och anpassa lönesystemet utifrån säljarnas önskemål. Detta betonas 

även av Smitt et al (2002) som menar att lönesystemet skall kunna förändras över tiden. 

Vidare menar de att anställda ska genom att uppnå de fastställda målen och/eller genom extra 

prestationer på ett direkt sätt kunna påverka sin lön. Eftersom provision baseras på säljarnas 

prestationer kan de påverka sin lön och samtidigt ha en tydlig koppling mellan prestation och 

ersättning. Provisionen påverkar alltså inställningen till försäljning då säljarna blir mer 

motiverade till att jobba hårt och ständigt sälja ytterligare en enhet. Vi kan återigen, fast ur ett 

annat perspektiv, koppla detta till målteorin som menar att mål motiverar en individs sökande 

efter strategier som hjälper till att klara av ett mål (Locke & Latham 1984). Om ökad lön i dett 

fall är ett mål för säljaren är provision en strategi som hjälper till att nå målet eftersom 

provision genererar en högre ersättning per såld enhet. Företag kan alltså välja att inrikta sig 

på provision mot erfarna säljarna under exempelvis två månader och undersöka ifall 

försäljningen ökar. 
 
Vad gäller medbestämmande är det en viktig faktor för erfarna säljare i fråga om hur mycket 

de ställer upp för företaget. Säljarna menar att man inte vill ställa upp för ett företag som inte 

tillåter anställda få igenom sina åsikter och krav. Det visar sig, i och med säljarnas uttalanden 

om att de letar tävlingspriser på fritiden, att företag tjänar på att låta sina anställda vara med 

och besluta om olika saker då företaget får lojala och uppoffrande medarbetare vilket även är 

en del av företagets mål. Resultatet av att avskaffa medbestämmande bland anställda kan vara 

att de blir illojala och att ledningen får ägna sig åt mindre viktiga arbetsuppgifter. De får 

exempelvis ägna tid åt att leta efter möjliga tävlingspriser istället för att fokusera på frågor 

som rör företagsstrategier. Medbestämmande blir alltså en metod för att decentralisera 

företaget. Detta kopplar vi även till Herzberg som rekomenderar att chefer ska ge sina 

anställda mer befogenheter då det är en bekräftelse för prestationer vilket i sin tur leder till en 

ökad motivation (Wilson 2008). Även målteorin tar upp detta fenomen då man menar att 

medarbetare som får vara med i beslutsprocesser tenderar att engagera sig mer för att uppnå 
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mål då de känner sig delaktiga i processen. Medarbetarna får en förpliktelse eftersom målen 

matchar både ledningens och medarbetarnas intressen (Locke & Latham 2006).   
 
I fråga om utvecklingsmöjligheter visar det sig att erfarna säljare har ambitioner att nå 

ledningsbefattningar. Viljan att nå en högre position avspeglar sig på säljarnas motivation då 

resultatet visade att försäljningen ökar när anställda ser att de finns möjlighet till avancemang 

inom en organisation. De anställda vill visa sin kompetens genom ökad försäljning och större 

ansvar vilket kopplas till målteorin som säger att mål (i detta fall att avancera i hierarkin) har 

en styrande effekt på en persons handlingar samt att mål hjälper människan att anstränga sig 

för att klara av något (Locke & Latham 1984).  För företag är det viktigt att visa att det 

verkligen finns möjlighet att nå en högre position, annars känner de anställda att de kämpar 

förgäves. Ledningen kan exempelvis ha personalmöten när en tjänst ska tillsättas och förklara 

vad tjänsten innebär och vilka kvalifikationer som söks. Man styr då de anställda mot önskad 

riktning och de anställda får specifika mål att arbeta mot vilket enligt målteorin är en 

nödvändig kriterie för att påverka ett beteende. 
 
Tävlingar visar sig vara ett effektivt incitament för att öka försäljningen då försäljningen ökar 

med 51 % när priset är en mobiltelefon och 28 % när priset är en biobiljett. Det man kan se är 

att erfarna säljare ökar sin försäljning mer vid tävlingar då priset är av högre värde. En möjlig 

tolkning är att det blir svårare att tillfredsställa en anställds motivation ju längre tid personen 

arbetat då exempelvis en biobiljett inte längre är lockande. Denna tolkning baseras på att 

endast nyanställda motiveras av att tävla om en biobiljett samt att vi kan koppla detta till 

Maslows behovstrappa. De erfarna säljarna behöver fylla nya behov för att motiveras och de 

har således lämnat stadiet där en biobiljett har en motiverande effekt. Man bör även beakta att 

en konstant ökning av försäljningen genom dagliga tävlingar inte är rimligt då det strider mot 

nationalekonomins teori om avtagande marginalnytta. Om man har tävlingar allt för ofta 

förlorar de sitt värde och påverkar således inte säljarna. Resultatet visar att tävlingar har en 

positiv påverkan på försäljningen då den ökar. Men den tolkningen som kan göras är att 

företaget fokuserar på ökad försäljning istället för gruppdynamik. Resultatet av en sådan 

företagsfilosofi kan bli att anställda arbetar i enlighet med egna mål och intressen istället för 

företagets intressen (Jacobsen et al, 2008). 

5.3 Nyanställda säljare 
Nyanställda motiveras främst av lön, tävlingar och feedback. Tävlingar ses som en tillfällig 

motivationsfaktor och intressant att se från resultatet är att de nyanställda till skillnad från de 

erfarna blir mer motiverade av att vinna en biobiljett än en mobil. De nyanställda ökar sin 

försäljning med 72 % när de tävlar om en biobiljett medan försäljningen förblir opåverkad när 

priset är en mobil. Beteendet är ett resultat av att de nyanställdas kunskap om att erfarna 

motiveras till att vinna en mobil och att de således höjer försäljningen. De nyanställda vet att 

de inte kan konkurrera mot de erfarna och väljer därmed att inte lägga någon energi på att 

tävla. När det gäller en biobiljett grundar sig den ökade försäljningen på de nyanställdas 

kunskap om att erfarna inte påverkas av att vinna en biobiljett och att de därmed får en 

möjlighet att tävla rättvist mot övriga nyanställda. För att ett mål ska ha effekt måste de 

anställda ha självförtroende att veta att de kan uppnå målen vilket de i fallet om mobilen inte 

har (Locke & Latham, 2002). Problemet med ett misslyckat incitament är att det kan vara 

kostsamt för företaget då de anställdas beteende och engagemang inte påverkas (Smitt et al 

2002). Vad man kan göra för att motivera samtliga anställda är att ha en separat tävling för de 

nyanställda och en separat tävling för de erfarna och använda samma priser för respektive 

grupp. Det är viktigt att identifiera vilka faktorer man kan ändra på och förbättra då ett mål 

inte uppfylls (Locke & Latham 1984). 
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De nyanställda säljarna motiveras av ”gå-hem-race”. De beskriver detta incitament som en 

möjlighet att få gå hem tidigt samtidigt som de kan tjäna sin lön. Detta kan tolkas som att 

nybörjarna inte värdesätter personlig utveckling eller provision i sin försäljning. De vill hellre 

tjäna sin garantilön för att sedan gå hem. I resultatet kan vi se att gå- hem- race påverkar 

säljarnas motivation att arbeta effektivt då de säljer en högre kvantitet på en kortare tid. Detta 

kan även kopplas till Lockes målteori som menar att mål hjälper en människa att anstränga sig 

för att klara av något vilket i detta fall betyder att säljaren anstränger sig för att sälja då målet 

för säljaren är att få gå hem tidigare. Vi ser här att ledningen och säljarna har olika mål med 

gå-hem-race. För ledningen handlar det om att öka försäljningen medan det för säljarna 

handlar om att gå hem tidigt men så länge målen resulterar i något som är av betydelse och 

uppskattas av de anställda ser vi att de kommer att arbeta i enlighet med ledningens riktlinjer 

(Locke & Bryman, 2002). Resultatet visar att företag kan effektivisera försäljningen om de 

lockar sina anställda med rätt metoder vilket även bekräftas av Smitt et al (2002 som menar 

att syftet med incitament bland annat är att skapa störe effektivitet, öka försäljningen och bli 

mer lönsamma. Det som är viktigt med gå- hem- race är att det påverkar säljarnas 

arbetsinställning på så vis att de får bevisat att de kan arbeta effektivt. På lång sikt kan 

säljarna även använda effektiviteten under en hel arbetsdag och höja sin försäljning. 
 
Vad gäller lön för de nyanställda föredrar de att garantilönen utgör den huvudsakliga lönen. 

En nyanställd respondent svarade att synen på provision blivit mer positiv i takt med att 

säljkunskaperna ökat. En tolkning som kan göras här är att den negativa synen på provision 

bland nyanställda är sammankopplat med deras osäkerhet på försäljningen. När de blivit mer 

bekväma i sin roll som säljare kommer synen på provision också att bli mer positiv. 
 
Feedback för de nyanställda är viktigt eftersom de är osäkra i försäljningen och de uppskattar 

att få höra när de gör bra ifrån sig. Feedback fungerar som en drivkraft i försäljningen då goda 

ord från ledningen visar sig påverka de nyanställdas försäljning positivt. Med detta som 

bakgrund kan vi konstatera att en arbetsgivare eller coach bör, för att effektivisera 

försäljningen, ge beröm till de anställda då de gör bra ifrån sig. Coachen bör även ha 

individuella möten med säljaren där man går igenom styrkor och svagheter. Detta bekräftas 

även av Locke & Latham (1984) som menar att man som anställd bör få regelbunen feedback 

på ett arbete som hjälper till att nå ett mål. I målterorins modell passar en av de centrala 

aktiviteterna in på nyanställda säljare, nämnligen vikten av att skapa uppslutning kring mål 

och övervinna motstånd. En teknik ledningen kan använda bland nyanställda säljare är att 

bidra med enkla arbetsinstruktioner samt värna om en god relation till säljarna. Detta sätt att 

visa en stödjande ledarstil hjälper till att påverka de anställda i arbetet mot måluppfyllelse 

samt att det bidrar till att övervinna motstånd från just säljarnas sida (Jacobsen & Thorsvik, 

2008). I empirin kan vi läsa att en nyanställd säljare ökar sin försäljning då säljaren mottar 

positiv feedback. Detta beteende bekräftas även av Locke och Bryan (2002) som menar att 

anställda som får feedback på sina prestationer ökar sin arbetsinsats i de samanhang där de har 

uppsatta mål att följa 

5.4 Mål 
Företaget satsar väldigt mycket på att sätta utmanande mål bland sina anställda. De har krav 

på att man ska tjäna in mer pengar till företaget än vad som ges ut i garantilön. En tolkning 

man kan göra av detta är att det har en hotande effekt då man blir uppsagt om man inte 

uppfyller kravet. Säljarna känner sig mer eller mindre tvingade till att sälja för att få behålla 

jobbet. Detta är ett ineffektivt då säljaren genom tvångskänslan inte kommer vilja prestera 

med kvalite vilket även bekräftas av Svensson & Wilhelmsson (1988) som menar att tvång 
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framkallar motstånd gentemot arbetsgivaren samt att glädjen försvinner vilket leder till att 

man inte uppnåt kvalie i arbetsuppgifterna. Detta bekräftas även av målteorin som säger att 

anställda kommer arbeta positivare för måluppfyllelse om de har en god relation till ledningen 

samt att de erhåller nödvändiga stödelement för att klara av ett mål. I detta fall är målet att 

tjäna in mer pengar till företaget än vad som ges ut i garantilön och ledningen måste alltså se 

till att de anställda har tillräckligt med resurser och kompetens för att klara av detta. Ett 

alternativ här är att ledningen förser de anställda med modern it- teknik som underlättar 

arbetet samt att de har utbildningar som är relevanta för det dagliga arbetet (Jacbsen & 

Thorsvik, 2008). Man kan även tolka kravet som en symbol för att branschen styrs av pengar 

och att företagen värdesätter sina anställda främst när de säljer produkter och får in pengar till 

företaget. 
 
Feedback värdesätts för att få säljare att uppfylla mål. Eftersom säljarna, framför allt de 

nyanaställda, ökar sin försäljning när de får beröm är det viktigt att de ständigt får feedback då 

de arbetar för måluppfyllelse. Coachen menar att det är viktigt att säljarna når upp till målen 

och inte enbart gör sitt bästa. Det kan man koppla till Lockes målteori som menar att det är 

måluppfyllelsen som är i fokus och inte enbart att man gör sitt bästa. Här är det viktigt för 

ledningen att sätta tydliga och specifika mål eftersom det är lättare att mäta samt att det 

minskar risken för missförstånd. 
 
Mål behövs för alla anställda men de värdesätts på olika sätt. Målsättningsteorin som tas upp i 

teorin är enkel att förankra bland de nyanställda då de är benägna att följa ledningens direktiv 

i en större utsträckning än de erfarna. En tolkning man kan göra här är att nyanställda följer 

ledningens krav till en hög grad eftersom de är rädda att förlora jobbet, man gör vad som 

beordras. Vad gäller erfarna säljare sätter de egna mål på sin försäljning och ignorerar 

företagets mål. De beskriver företagets mål som en liten del vilken ingår i de personliga 

målen. En möjlig tolkning av detta är att de tänker på sina personliga intressen framför 

företagets. Det positiva med detta beteende är ju högre mål man sätter på sig själv desto högre 

presterar man (Latham et al. 1978). Men problemet med ett sådant tänkande är att anställda 

med egna intressen kan utföra handlingar som skadar företaget. Exempelvis en säljare som 

sätter ett personligt mål på tolv sålda enheter per dag istället för företagets mål som är sju. 

Säljaren kan i sin desperata vilja att uppnå sitt mål skada företaget genom att lögner sker i 

samband med försäljningen. När lögnerna sedan kommer konsumenten till känna kan de 

skada företaget dels juridiskt och dels genom negativ ”word- of- mouth”. Det sistnämnda 

innebär att konsumenter talar negativt om företaget till varandra. Detta är en av de kritiska 

punkterna som riktas mot målteorin, just att anställda fokuserar på personliga resultat trots att 

det finns en långsiktig risk negativ risk för företaget (Sitkin och Bies, 1994).   
 

5.5 Koppling till Maslows behovsteori 
Vid intervjuerna har man kunnat se att de anställda har olika behov beroende på hur länge 

man arbetat. De nyanställda motiveras av grundläggande behov (fysiska och 

anställningssäkerhet) medan de som arbetat länge har kommit ifrån det grundläggande och 

istället har ett behov av att vidareutvecklas. Detta innebär med andra ord att nyanställda är 

mest intresserad av att få pengar till att klara sig i vardagen. Det kan handla om att de behöver 

lön till att köpa kläder, äta ute eller att betala hyran. De är även motiverade till att jobba hårt 

eftersom de vill behålla jobbet och känna en säkerhet av att ha någonting att luta sig tillbaka 

på. 
”Jag jobbar ju främst för att tjäna pengar, det är vad som motiverar mig. 
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Sen motiveras jag självklart till att jobba hårt för att kunna behålla min anställning på 

företaget” (Nyanställd säljare) 
 

Även de erfarna säljarna blir motiverade av pengar och tryggheten av att ha ett jobb men vad 

som håller deras motivation uppe är möjligheten att växa och utvecklas i sin roll som 

medarbetare samt uppnå en position där medbestämmande inom organisationen blir 

vardagligt. Självklart motiveras även nyanställda av dessa faktorer men det är inget behov 

som måste fyllas för att de ska vara motiverade i sitt jobb. Om det grundläggande som lön och 

anställningsskydd försvinner bland samtliga säljare tappar de motivationen. 

 
”Grunden till min motivation är lönen, men det känns som att jag aldrig skulle 

 motiveras till att jobba hårt om det bara handlade om pengar. 
I början var det mycket så men idag räcker det inte, jag behöver känna att 

företaget uppskattar mina prestationer. Kanske genom att jag får en högre tjänst på företaget 

eller som nu att jag får vara med och besluta om saker.” 

. (Erfaren säljare) 

5.6 Koppling till Herzbergs tvåfaktorsteori 
När man kopplar resultatet till Herzbergs tvåfaktorsteori kan man se en koppling mellan 

påverkande faktorer och graden av erfarenhet. Nyanställda motiveras främst av 

hygienfaktorerna medan erfarna även behöver motivationsfaktorerna för att vara motiverade. 

De nyanställda värdesätter lönen då de betonar vikten av att jobbet genererar en inkomst samt 

att de följer ledningens direktiv genom olika mål som sätts. Lön och ledning är två 

hygienfaktorer som ingår i Herzbergs teori. Erfarna säljare motiveras av avancemang då de 

vill nå högre upp i hierarkin. De motiveras även av ökat ansvar då de betonar värdet av 

medbestämmande. Både avancemang och medbestämmande är ett resultat av uppskattning 

vilka samtliga ingår i motivationsfaktorerna. 
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6. Slutsatser 
I detta kapitel presenteras våra slutsatser av studien. Vi visar vad vi kommit fram till samt ger 

förslag på vidare forskning. 

6.1 Slutsatser 

I inledningen kan vi läsa att forskningsfrågan är: 

- Vilka skillnader finns gällande hur ett incitamentsystem påverkar motivationen av 

säljare inom telefonförsäljningsbranchen beroende på erfarenhet inom yrket? 

I dagens företag är incitamentsystem nödvändiga för att motivera och ge anställda en 

anledning till att arbeta i enlighet med ett företags mål, inte minst inom branscher där 

motivationen avgör hur man utför sina arbetsuppgifter. I denna studie har vi undersökt 

huruvida olika säljare på telefonförsäljningsbolag kan motiveras med hjälp av 

incitamentsystem. Vi undersökte vilka skillnader som finns gällande hur incitamentsystem 

påverkar säljares motivation beroende på erfarenhet inom yrket. Vi kan konstatera att 

erfarenhet är en faktor som har betydelse vad gäller hur anställda reagerar på olika incitament.  

 

Vi kom fram till att nyanställda telefonförsäljare främst motiveras av grundläggande 

incitament såsom lön, feedback, tävlingar och korta arbetsdagar medan erfarna säljare utöver 

det behöver utveckling och avancemang inom företaget samt medbestämmande för att hålla 

igång motivationen.  

 

Vi har kommit fram till att det är enklare att motivera nyanställda då deras förväntningar på 

belöningar är låga jämfört med erfarna säljare. De nöjer sig med att ha ett jobb som ger en 

inkomst samtidigt som tävlingar är tillfälliga motivationshöjare. När de dessutom motiveras 

av möjligheten att minska arbetstimmarna samtidigt som de tjänar sin lön tyder det på att 

nyanställda säljare inte värdesätter utvecklingsmöjligheter inom ett företag eftersom 

engagemang och lojalitet är två förutättningar för utvecklingsmöjligheter (säljcoach). 

Nyanställda säljare reagerar på positiv feedback genom ökad försäljning vilket tyder på att de 

är känsliga för ledningens ord och åsikter.  

 

Till skillnad från nyanställda tar de erfarna säljarna dessa incitament för givet och motiveras 

därför inte längre av att enbart erhålla dessa belöningar. För dessa säljare har nyttan av lön, 

tävlingar och feedback avtagit och de behöver därmed motiveras på en högre nivå. Eftersom 

viljan att avancera inom hierarkin påverkar försäljningen positivt drar vi slutsatsen att erfarna 

säljare motiveras av utvecklingsmöjligheter. De företag som har en tydlig hierarki bör därför 

erbjuda sina anställda möjligheter till avancemang då det höjer motivationen och man får 

anställda som arbetar i enlighet med företagets mål. Även medbestämmande visar sig vara en 

faktor som påverkar motivationen positivt bland erfarna säljare. Företag bör erbjuda sina 

anställda möjligheter att besluta om saker då medbestämmande resulterar i att de anställda 

motiveras till att ställa upp för företaget, man får med andra ord lojala medarbetare.  

 

En viktig aspekt är att incitamenten lön och tävlingar motiverar alla säljare oavsett erfarenhet 

men incitamenten motiverar på olika sätt och bör alltså anpassas mellan olika säljare. 

Nyanställda säljare motiveras främst av en fast lön då de känner en trygghet av att ha en 

garanterad inkomst medan erfarna säljare motiveras av provision eftersom de är säkra på sin 

försäljning. Vad gäller tävlingar har vi upptäckt att nyanställda motiveras av tävlingar där 

priserna är av litet värde eftersom deras förväntningar är låga och de känner att de har chans 
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att vinna. Erfarna säljare motiveras till ökad försäljning då man tävlar om värdefulla priser 

såsom resor, datorer eller mobiltelefoner. Vi drar slutsatsen att vid tävlingar som syftar till att 

höja motivationen bland säljare måste företag öka värdet på priserna i takt med att säljarnas 

erfarenhet eller tid på företaget ökar.  

 

Eftersom företagets mål är konstant ökning av försäljningen samt att ha lojala medarbetare 

som hjälper till att vinna marknadsandelar ser vi att säljarna motiveras i rätt riktning genom 

incitament som ges då de ökar sin försäljning samt att de gör uppoffringar.  

 

I och med ovanstående slutsatser kan vi argumentera för att företag bör ta hänsyn till att olika 

försäljare motiveras av olika faktorer. Det är viktigt för varje företag att analysera sina 

anställda och på så sätt enklare kunna anpassa sitt incitamentsystem bland dem. Vårt råd till 

företag är att följa de slutsatser vi kommit fram till men samtidigt är det viktigt att poängtera 

att varje företag har sina egna förutsättningar och därför kan man inte säga att alla företag 

borde utforma sina incitamentsystem på samma sätt. Detta poängteras även Smitt et al (2002) 

som menar att varje företag måste skräddarsy sina egna metoder. Man får hitta en bra lösning 

som passar det enskilda företaget. Det viktigaste är att vi ser att det är lönsamt att ha 

incitament som skiljer sig mellan nyanställda och erfarna säljare då de motiveras av olika 

saker.  

 

6.2 Förslag till vidare forskning 
I vår studie har vi kommit fram till skillnader i motivation genom variabeln erfarenhet. Ett 

förslag till vidare forskning är att man kombinerar olika variabler, exempelvis erfarenhet och 

kön för att se hur olika grupper inom företag skiljer sig åt. Finns det exempelvis skillnader i 

hur man motiverar kvinnor respektive män med hänsyn till erfarenhet? Eftersom en sådan 

undersökning blir större och mer krävande förutsätter det dock att man har tid och resurser till 

att genomföra en sådan studie. Ett tips är att stationera sig på ett företag för att samla in data 

under en period och man kan även välja att undersöka hur man motiverar anställda med olika 

utbildningsnivåer. För att ytterligare smalna av en eventuell studie kan man välja att inrikta 

sig på företag som säljer en specifik produkt.  

Vi valde att genomföra en kvalitativ studie men vi anser att det även behövs kvantitativa 

studier inom området. En kvantitativ studie kan bekräfta eller styrka trovärdigheten av 

resultatet vi kommit fram till då man analyserar en stor mängd data genom matematiska 

uträkningar.  Man får även möjlighet att utöka urvalet då man kan skicka ut enkäter. En 

kvantitativ studie kan även mäta förändringen i motivationsnivån med högre presision.   
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7.5 Intervjuer 
Säljcoach företag X, 2011-12-13 

Säljare företag X, 2011-12-13 

Säljare företag X, 2011-12-13 

Säljare företag X, 2011-12-13 

Säljare företag X, 2011-12-13 

Säljare företag X, 2011-12-13 

Säljare företag X, 2011-12-13  
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide- Coach 

 
Position i företaget:

 

Namn:  

År i företaget:  

Hur hamnade du på din plats:  

Huvudsakliga uppgifter: 

 

1. Har ni något incitamentsystem för försäljarna idag? Om ja: 

- Vad ingår i det? 

 

 

2. Använder ni er utav ett generellt incitament system, eller försöker ni utforma 

personliga incitament system?  

- Om ja, finns det några risker? Alla motiveras olika 

 

 

3. Vad gör ni för att motivera varje enskild säljare? 

- T.ex. analys av individens behov etc. 

 

 

4. Vad anser du bör ingå i ett incitamentsystemet för ett telefonförsäljningsbolag? 

 

 

5. Sätter ni mål på säljarna? 

- Hur skiljer sig dessa mål mellan olika säljare? 

- Hur påverkar mål motivationen? 

 

 

6. Hur skiljer sig möjligheterna till medbestämmande i företaget mellan olika försäljare? 

- Hur påverkar medbestämmande motivationen 
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7. Anser du att ert incitament system har någon form av betydelse för företaget 

- Både positiva och negativa sidor 

 

 

8. Har graden av erfarenhet någon inverkan på hur säljaren reagerar på ett incitament? 

- T.ex. Vilka motiveras mest av pengar och vilka av en resetävling? 

- Relatera till försäljningssiffror 

 

 

 

 

9. Förser ni era anställda möjligheter att klättra i karriär stegen? Om ja: 

- Vilka steg finns det, och hur går det isåfall till? 

- Hur påverkar det försäljningen? 

 

 

 

10. Vilken syn har du på fast respektive rörlig lön, vilken form påverkar säljarnas 

motivation mest?  

- Finns det någon skillnad mellan olika säljare beroende på erfarenhet? 

 

 

11. Vad anser du vara ett önskvärt beteende hos en säljare? 

- Hjälper incitamentsystemet till att framkalla detta beteende?  

 

 

12. Sammanfattningsvis, vilka incitament anser du påverka säljarnas motivation betydligt 

och finns det skillnader på vad som stimulerar olika säljare i förhållande till deras 

erfarenheter? 

 

Bilaga 2 
 

Intervjuguide- säljare 
 

 

 

Position i företaget:
 

Namn:  

År i företaget:  

Hur hamnade du på din plats:  

Huvudsakliga uppgifter: 

 

 

1. Vad använder ledningen för incitamentsystem för att motivera er säljare? 

- Har det ändrats sedan du började? 
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2. Vad tycker du bör ingå i ett incitamentsystem? 

 

 

3. Vilka incitament påverkar din motivation som säljare mest i ditt dagliga arbete 

- Relatera till försäljningssiffror 

-  (Har det förändrats över tid? Om ja, beskriv på vilket sätt) 

 

 

4. Vilken är din syn på medbestämmande? 

 

 

5. Hur ser du på dina möjligheter att vara självständig i ditt arbete? 

 

 

6. Sätter du personliga mål? 

- Om ja, beskriv dessa mål? 

 

 

7. Hur ser du på personlig feedback och ansvar i ditt arbete gentemot lön och status? 

- Vad motiverar dig mest? Siffror? 

  

 

8. Har faktorer som motiverar dig i ditt arbete förändrats över tid? 

- Hur? 

 

9. Vad är din syn på fast respektive rörlig lön när det gäller din personliga motivation? 

 

 

10. Vad är din syn på personliga incitament respektive gruppincitament? 

 

11. Sammanfattningsvis, berätta med egna ord vad som motiverar i dig i ditt dagliga arbete 

och hur detta förändrats över tiden 

 

 

 


