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Sammanfattning 

 

Motivation i arbetslivet - Hur påverkar olika löneformer motivation och engagemang 

inom försäljningsbranschen? 

 

Valet av ämne till studien baserades på det nuvarande fokus som läggs på lönens storlek 

och löneformen på arbetsplatsen, vilket betraktas som betydande faktorer för många 

arbetstagare. För att sedan undersöka huruvida lönens storlek och löneformen påverkar 

motivationen till arbete på arbetsplatsen genomfördes därmed denna studie. Tidigare 

forskning inom ämnet visar på att motivationen till arbete ökar då arbetstagarna känner 

sig nöjda med sin lön. Vidare har det framkommit att de medarbetare som inte känner 

sig nöjd med sin lön statistiskt sett tenderar frivilligt att säga upp sig och har högre 

frånvaro jämfört med de som är nöjda (Chiu, 1999). Bolster (2007) menar att lönen är 

de belöningssystem som motiverar flest människor. Syftet med studien är att undersöka 

ifall motivationen till arbetet påverkas av lönestorleken och löneformen. Med fokus på 

hur olika löneformer påverkar de anställdas motivation till arbete inom 

försäljningsbranschen. Vid genomförandet av studien användes en kvantitativ ansats. 

Studien utfördes med en webbenkät som baserades på två tidigare genomförda studier 

inom ämnet. Webbenkäten innehöll frågor som behandlade löneform, lönestorlek samt 

motivationen till arbete. Enkäten sändes via mejl till anställda inom 

försäljningsbranschen. De analyser som gjordes visade på att det inte existerade något 

samband mellan de anställdas löneform och motivation till arbete. Dock infann sig ett 

signifikant samband mellan lönens storlek och motivationen till arbete. Där framgick att 

högavlönade var mest motiverade till arbete, r(77) =.23, p = .043. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

Motivation at Work - How do different forms of remuneration motivation and 

commitment in the sales industry? 

 

The choice of topic for the study was based on the current focus is placed on the rate of 

wages and the wage form in the workplace, which are regarded as significant factors for 

many workers. Then, to investigate whether the rate of wages and the wage form affects 

the motivation to work in the workplace took place is this study. Previous research on 

the subject shows that the motivation to work increases when workers feel more 

satisfied with their salary. Furthermore, it emerged that employees who do not feel 

satisfied with their salary statistically tend to voluntarily resign and have higher 

absenteeism compared with those who are satisfied (Chiu, 1999). Bolster (2007) argues 

that wages are the reward systems that motivate most people. The purpose of the study 

is to examine whether motivation to work is influenced by the size of the wage and the 

wage form. With a focus on how different forms of remuneration affects the motivation 

to work in the sales industry. In the implementation of the study used a quantitative 

approach. The study was conducted with a web survey was based on two previous 

studies on the subject. The online survey contained questions that dealt with payroll 

form, payroll size and motivation to work. The questionnaire was sent via e-mail to 

employees in the sales industry. The analyzes conducted showed that there existed no 

relationship between the employees' wage form and motivation to work. However, 

appeared a significant correlation between rate of wages and the motivation to work. 

There appeared to highly paid were most motivated to work, r(77) = .23, p = .043. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Förord 

 

Alla respondenter som deltagit och bidragit med tid för att besvara vår webbenkät 

tillägnas ett stort tack. Utan er hade studien inte varit genomförbar. 

 

Vi vill även tillägna ett stort tack till vår handledare Johan Willander för allt stöd vi fått. 

Även all uppmuntran vi fått under studiens gång, vilket motiverat oss till att jobba 

vidare.   
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Introduktion 

 

 

Hur motiverar löneformen anställda inom försäljningsbranschen? I föreliggande studie 

har vi valt att inrikta oss på olika yrkesgrupper inom försäljningsbranschen. Genom att 

undersöka olika typer av säljare och de lönesystem som finns inom dessa branscher är 

syftet med uppsatsen att undersöka om det finns samband mellan löneform och 

motivation till arbete. Hur motiveras de anställda av en osäker löneform som provision? 

Motiveras individer mer av en fast lön då detta skapar en högre känsla av trygghet?  

 

Syftet med uppsatsen är att få en närmare förståelse för lönens utformning och storlek 

hos säljare och hur olika lönesystem skiljer sig åt inom olika branscher. 

 

I dagens samhälle fokuseras det ofta på jaget, där känslan av självförverkligande är 

mycket betydelsefullt för många individer (Hultén, 2007). Arbeten som kan erbjuda 

personlig utveckling och livsinnehåll värderas idag högt enligt Inglehart (1997). Vidare 

menar Inglehart (1997) på att detta är ett fenomen som blivit alltmer vanligt 

förekommande de senaste åren. Värderingar som hänger samman med dagens kulturella 

utveckling inom arbetsmarknaden, gällande vad ett arbete ska innehålla och kunna 

erbjuda. Som en konsekvens av detta fokuserar allt fler företag idag på att kunna 

erbjuda sina anställda personlig utveckling i samband med ett rikt livsinnehåll för att 

göra arbetet så attraktivt som möjligt. Om dessa faktorer inte tillgodoses ökar 

sannolikheten att personalen inte kommer trivas, vilket i sin tur kan resultera i 

uppsägningar eller lägre produktivitet (Inglehart, 1997). 

 

Det har bedrivits mycket forskning inom området motivationsfaktorer på arbetet. 

Herzberg (2008) menar att trivsel på arbetet främst uppnås genom två parametrar, 

motivation och hygien. Motivation i detta sammanhang består av inre faktorer, dessa 

utgörs av intressanta arbetsuppgifter och att få erkännande för ett väl utfört arbete. Inre 

faktorer kan beskrivas utifrån sinnesintryck som slår an på exempelvis känslor, behov 

eller tidigare erfarenheter. Hygien däremot utgörs av yttre faktorer, vilka är 

sinnesintryck beskrivna som exempelvis miljö, omgivning, storlek och intensitet. 

Hygienfaktorer på arbetsplatsen tillfredsställs med hjälp av arbetsvillkor, lön och dess 

miljö (Herzberg, 2008). 
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Variationen av motivation hos anställda kan påverkas av lönetillfredställelsen. Chiu 

(1999) menar att individer känner sig mer motiverade till arbete när de är nöjda med sin 

lön. Medarbetare som är missnöjda med sin lön har statistiskt sett högre frånvaro och 

tenderar till att frivilligt säga upp sig jämfört med de som är nöjda (Chiu, 1999). För att 

minska risken för vantrivsel och alienation bör det finnas en viss variation på 

arbetsuppgifterna (Kondo, 1999). Kreativitet är därför en viktig faktor för att individen 

ska uppleva sitt arbete stimulerande. Kondo (1999) menar att brist på variation och 

utmaningar i arbetet kan leda till att anställda känner sig uttråkade och omotiverade. 

Enligt Wallgren & Johansson Hanse (2011) är inte lönen en avgörande faktor för att få 

en individ att lägga engagemang bakom sina arbetsuppgifter. Istället är personlig 

tillfredställelse och meningsfulla arbetsuppgifter mer motiverande faktorer för att uppnå 

trivsel och motivation till arbete. De menar vidare att tillfredställelse och motivation i 

arbetslivet främst skapas genom att lägga vikt på arbetsuppgifternas utformning, vilket 

grundas på olika individers intressen och ambitioner (Wallgren & Johansson Hanse, 

2011). 

 

I vissa studier har lön visat sig ha en motiverande effekt på personal men det är 

fortfarande inte fastställt hur pass essentiell den är i jämförelse med andra 

motivationsfaktorer. Vroom (1995) beskriver olika faktorer som anses bidra till 

arbetstillfredsställelse och att det just är dessa faktorer som bidrar till individens 

motivation. Värdesättandet av olika faktorer skiljer sig åt inom organisationer och är 

beroende av vad specifika individer värdesätter och har för motiv med sitt arbete 

(Vroom, 1995).  

 

Lawler (1994) menar att graden av lönens betydelse kan vara sammankopplat med hur 

en individs behov ser ut för tillfället och om just lönen kan tillgodose dessa behov. 

Lönen kan för vissa vara den viktigaste faktorn på grund av den trygghet den inger. För 

andra individer har lönen mycket mindre betydelse då en individs bakgrund och 

livssituation kan spela stor roll gällande hur högt en person värdesätter t.ex. lön och 

andra belöningar som viktiga motivationsfaktorer (Lawler, 1983). 

 

Enligt Clark (2009) har många medarbetare svårt att prestera sitt yttersta om man inte 

trivs på sitt arbete. Det har därför blivit allt mer avgörande för företag att ha en högt 
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presterande personal då konkurrensen och kraven från kunder hela tiden ökar. 

Konsekvensen av detta blir att företag strävar efter att få en mer driven och effektiv 

personal (Clark, 2009). För att uppnå effektivitet gäller det att motivera personalen. För 

att skapa denna motivation finns dock ingen lösning som passar alla företag, det är 

därför av stor vikt att skapa och utveckla ett system som passar den specifika 

verksamheten (Clark, 2009). Dessa system kan till exempel utgöras av ökad lön, 

bonusar eller provision som oftast utbetalas i samband med att individen uppnår vissa 

mål som organisationen satt upp (Smith, 2002). Om företaget lyckas skapa ett system 

som både personal och ledning är nöjda med ökar chanserna att få personalen 

motiverade till att arbeta hårdare och mer effektivt (Svensson & Wilhelmsson, 1989). 

Bolster (2007) menar dock att lönen är ett väldigt effektivt belöningssystem som 

motiverar flest människor. Hur dessa lönesystem utformas kan vara väldigt olika 

beroende på vilken typ av organisation/företag det gäller men kan också påverkas av 

andra parametrar såsom företagskultur (Bolster, 2007). Alla företag och branscher 

använder sig utav någon form av motivationsskapande belöningar (Svensson & 

Wilhelmsson, 1989), dessa belöningssystem används främst i syfte att de anställda får 

ett mål att arbeta emot. Målet kan vara vad som helst beroende på personal, bransch och 

företag. 

 

För att möta personalens löneanspråk har flexibla lönesystem blivit alltmer vanligt 

förekommande hos företag i dagens samhälle (Smitt, 2002). Ett flexibelt lönesystem 

innebär att medarbetarens lön kopplas till arbetsinsatsen i samband med företagets 

resultat. Då flexibla lönesystem används är en del av lönen fast och en annan del rörlig, 

hos vissa företag uteslutande rörlig. Provision räknas ofta som ett flexibelt lönesystem 

då det är en rörlig löneform som utbetalas i samband med försäljning eller andra 

uppnådda mål (Smitt, 2002). Carlsson (2001) beskriver också flexibla lönesystem och 

hur den rörliga delen av lönen som ofta utgörs av exempelvis provision eller bonusar är 

kopplat till det resultat individer eller gruppen inom företaget uppnått. 

 

Flexibla lönesystem kan vara uppbyggda på olika vis. Inom försäljningsbranschen har 

många företag en grundlön eller garantilön för sina anställda med provision utöver detta 

eller att de anställda endast arbetar efter provision. Ett flexibelt lönesystem innebär att 

grundlönen är låg däremot har de anställda möjlighet att påverka dess lön i och med den 

provisionsbaserade delen. Dock är risken stor att få ut en mycket låg lön om 
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försäljningen blir liten eller uteblir (Smitt, 2002). Vid tillämpning av garantilön har den 

anställde en större säkerhet då garantilönen många gånger är högre än grundlönen och 

löntagaren alltid är garanterad denna lön oberoende av försäljningsresultat eller andra 

uppsatta mål. När ett företag använder sig av garantilön måste dock löntagaren uppnå en 

viss försäljningsnivå för att få ut en rörlig del av lönen. När den anställde uppnått denna 

nivå fungerar det på samma sätt som grundlönssystemet (Carlsson, 2001).   

När företag använder sig av belöningssystem som bonusar och provision kan de på ett 

effektivt sätt visa på att de mål och resultat företaget vill uppnå har en koppling till 

personalens lön. Detta innebär att om företagets mål blir uppfyllda utgår en bonus till de 

anställda, om målen överträffas blir bonusen ännu högre men om de anställda inte når 

upp till målen uteblir bonusen. Bonussystemen är många gånger uppbyggda utifrån en 

kombination av individuella och kollektiva resultat för de anställda inom företaget.  

 

   

Carlsson (2001) anser att en fast lön är tryggare för de anställda vilket även Smitt 

(2002) menar då en större del fast lön är mer tryggt för de anställda än en hög rörlig lön. 

Däremot menar Carlsson (2001) att när ett flexibelt lönesystem införs på företag så 

accepterar de anställda ofta att det finns en chans till sänkt lön i utbyte mot en möjlighet 

till att tjäna mer med hjälp av en ny rörlig del. Syftet med att införa en rörlig del av 

lönen är att de anställda ska tjäna lika mycket för en normal arbetsinsats som med det 

gamla systemet med endast fast lön. Men när en medarbetare utför ett riktigt bra arbete 

ska denne ha chans att få ut en högre lön. Dock ger självklart en sämre arbetsinsats än 

normalt en lägre lön (Carlsson, 2001). 

 

Tidigare studier rörande försäljningsbranschen har visat på ett samband mellan 

lönestorlek och de anställdas motivation till prestation. Då arbetstagarna är 

belöningsorienterade är provisionsbaserad lön den mest effektiva löneformen för ökad 

motivation (Hwan Lee, 1998). 

 

Det har länge forskats kring belöningssystem och den positiva effekt det kan ha på 

motivation och hur man presterar. Det finns dock flera forskare som menar på att 

belöningssystem inte motiverar medarbetaren långsiktigt då de anser att det bara 

förändrar ett beteende kortsiktigt (Kohn, 1993). 
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Det finns två kategorier av belöningar i arbetslivet vilka utgörs av finansiella och icke-

finansiella belöningar (Armstrong & Murlis, 2005). De finansiella belöningarna utgörs 

av fasta kostnader, såsom lön och andra eventuella förmåner som t.ex. tjänstebil och 

årlig semester. Icke-finansiella belöningar utgörs av utbildning, utveckling, omväxlande 

arbetsform, bra arbetsrelationer samt beröm och uppskattning från chefen. Icke-

finansiell belöning gagnar alltså inte personalen sett ur ett finansiellt perspektiv och har 

under senare år blivit en vanligare typ av belöning då ett företag vill sänka sina 

kostnader (Wah, 2000). Belöningssystem används av företag främst för att kunna 

motivera sin personal till att utföra arbetsuppgifter, nå mål och lösa sina uppgifter inom 

organisationen på ett tillfredställande sätt. Det motsatta i detta sammanhang är att 

personalen istället ”bestraffas” genom exempelvis utebliven belöning (Jacobsen & 

Thorsvik, 2008). Under årens lopp har många frågor ställts gällande vilka typer av 

belöning som motiverar och attraherar anställda inom säljindustrin samt om man kan se 

på skillnader motivationsmässigt beroende på vilken typ av belöning som ges inom 

olika företag men också mellan anställda inom samma organisation. Följdfrågan av 

detta kan vara hur effektivt olika belöningssystem fungerar som attraktionskraft för 

anställda inom denna bransch och varför skillnaderna är så stora inom olika företag. 

Azasu (2012) menar på att anledningen till varför företag använder sig av både 

finansiella och icke-finansiella belöningar är för att attrahera och frambringa de bästa 

sidorna hos varje säljare för att de ska prestera sitt yttersta. Finansiella belöningar ökar 

chansen för företag att attrahera nya medarbetare och även behålla de högpresterande 

men i övrigt tjänar de inte något syfte då många anställda idag anser att endast finansiell 

belöning är för simpelt. Närmare bestämt är både finansiella och icke-finansiella 

förmåner ofta en förutsättning inom dagens arbetsmarknad för att attrahera personalen 

(Azasu, 2012). 

 

Teorin som ligger till grund för vår studie är Herzbergs tvåfaktorteori. Enligt Herzberg 

(2008) finns det 14 faktorer som påverkade arbetstillfredsställelse och motivation. 

Dessa indelades i två kategorier, där av namnet tvåfaktorteori. De två kategorierna 

benämns motivationsfaktorer och hygienfaktorer. Motivationsfaktorerna innefattar 

prestation, bekräftelse, själva arbetet, ansvar och befordran. Hygienfaktorerna innefattar 

ledning, lön, företagspolitik, arbetsförhållanden, interpersonella relationer, 

utvecklingsmöjligheter, status, privata faktorer och anställningstrygghet (Herzberg, 

2010). Enligt denna teori är medarbetarnas behov starkt kopplade till hygienfaktorerna 
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och om dessa är väl uppfyllda kan det förebygga brist på motivation och missnöje med 

arbetet. Hygienfaktorerna har som syfte att förebygga brist på motivation, missnöje och 

ohälsa. Om dessa faktorer inte tillgodoses finns det stor risk att arbetssituationen blir 

osund i längden och kan resultera i att medarbetaren blir omotiverad och känner en 

minskad arbetstillfredsställelse (Herzberg, 2010).  Herzbergs motivationsfaktorer 

innefattar behov för människan att utvecklas, få bekräftelse och möjlighet att prestera. 

På en arbetsplats där dessa förutsättningar saknas blir hygienfaktorerna ännu viktigare. 

Herzbergs teori belyser även det faktum att medarbetare på en arbetsplats lättare kan 

acceptera bristande hygienfaktorer om motivationsfaktorerna är uppfyllda på ett 

tillfredsställande sätt. Enligt Herzberg (2010) är det främst väl uppfyllda 

motivationsfaktorer som bidrar till motivation och arbetstillfredsställelse (Herzberg, 

2010).       

 

Syfte 

 

Syftet med studien är att undersöka huruvida motivationen till arbetet påverkas av 

lönestorleken och lönens utformning (fast lön, provisionsbaserad lön eller fast lön 

kombinerat med en andel provision). Fokus kommer ligga på hur olika löneformer 

påverkar de anställdas motivation till arbete inom försäljningsbranschen. 

 

Frågorna som bearbetas i denna studie är: hur påverkar den provisionsbaserade 

lönestorleken motivationen till arbete inom försäljningsbranschen?  
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Metod 

 

Deltagare 

 

Deltagarna i studien hade alla ett yrke inom försäljningsbranschen. Totalt deltog 78 

personer (37 kvinnor och 41 män; Ålderspann 20-64 år; Medelåldern var 37.72 år 

(SD=11.99). Utav de deltagande personerna visade det sig att de hade olika högsta 

utbildningsnivåer (Grundskoleexamen: 5%, gymnasieexamen: 35%, högskole-

/universitetsexamen: 56% eller annan utbildning: 4%). Även lönesystemen var väldigt 

olika mellan de deltagande i studien (Endast provisionsbaserad lön: 35%, endast fast 

lön: 4 %, fast lön kombinerat med provisionsbaserad lön: 24%).  Det förekom ett stort 

bortfall av respondenter i studien då svarsfrekvensen från enkäten var 39.9%. Studien 

var tänkt att genomföras på mäklare men bortfallet av respondenter som uppkom 

hanterades genom att lägga till försäkringsförsäljare som sedan resulterade i en 

ytterligare ökning där folk som arbetar inom försäljning i olika former innefattades i 

studien. De respondenter som innefattades i studien vid sista ökningen jobbade bland 

annat med försäljning av bilar eller telefonförsäljning. Vilket medförde att studien 

slutligen innefattade hela försäljningsbranschen. 

 

 

Material 

 

I föreliggande uppsats användes tre delar: lön och belöningssystem, motivation till 

arbete samt belönade orienteringsåtgärder. De tre delarna är tagna ur två tidigare 

publicerade enkäter, Axelsson (2011) samt Hwan Lee (1998), angående motivation till 

arbete och lön. Detta för att undersöka huruvida motivationen till arbete har ett samband 

med belöningsformen alternativt lönestorleken hos de anställda inom 

försäljningsbranschen. Enkäterna besvarades av deltagarna i form av en webbenkät. 

Enkäten inleddes med en kort introduktion, vilket följdes utav sex stycken frågor 

angående respondenternas bakgrund. Vilket sedan följdes av två olika former utav 

attitydskalor som mäter motivation, lön, lönefaktorer och motivation till arbete. De 

attitydskalor som användes i studien var likert skala samt en attitydskala (Axelsson, 

2011). I de första 11 påståendena användes en likert skala med svarsalternativ från 1 till 

5, där 1=instämmer inte och 5= instämmer helt. För att undersöka deltagarnas attityd 
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gällande lönens påverkan i arbetslivet. Dessa påståenden följdes sedan av en attitydskala 

med sex stycken påståenden där skalan 1 till 7användes, där 1=instämmer inte alls och 

7= instämmer helt, för att undersöka vad deltagarna har för motivation till att utföra ett 

bra arbete. Enkäten återfinns i bilaga 1. 

 

 

Procedur 

 

Alla deltagare erhöll information kring studien. Informationen bestod av fakta angående 

studiens syfte, vilka som framställt enkäten samt länken till webbenkäten. Väl inne på 

länken fick deltagarna information kring anonymitet och frivilligt deltagande.  

I introduktionen informerades deltagarna angående deras anonymitet, rätten att avbryta 

eller avstå från att besvara enkäten samt att enkäten sammanställs på gruppnivå. I 

introduktionen till enkäten fanns även e-postadresser som de intresserade kunde höra av 

sig till för ytterligare information angående studien och dess resultat. Efter 

introduktionen följde sex stycken bakgrundsfrågor angående ålder, kön samt 

utbildningsnivå. För att få information angående erfarenhet efterfrågades respondentens 

anställningstid. Lönestorlek samt löneform var betydelsefull i denna studie då det var 

två av de oberoende variabler som studerades i studien. Vilket sedan följdes av 11 frågor 

angående lönens påverkan i arbetslivet och slutligen sex stycken påståenden angående 

motivationsfaktorer i arbetslivet. Enkäten tog ca 5 minuter att fylla i. 

 

Design och dataanalys 

 

Studien är en kvantitativ enkätstudie. Tre olika grupper studeras där löneformens 

påverkan på motivation undersöks. Uppsatsen inkluderar tre olika löneformer, dessa är 

provisionsbaserad lön, fast lön eller fast lön kombinerat med en andel provisionsbaserad 

lön. 

 

Följande variabler är oberoende variabler: löneform, lön och lönesystem och 

belöningsåtgärder. Och följande variabel är den beroende variabeln: motivation till 

arbete. 
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Studien genomfördes med en mellangruppsdesign. För att studera potentiella samband 

mellan lönens storlek och hur motiverad man är till arbete användes en 

korrelationsanalys. För vidare studier genomfördes en korrelationsanalys för att se kring 

sambandet mellan varje löneform var och en för sig och motivation till arbete. Dessa 

korrelationsanalyser genomfördes för att se huruvida det existerade några signifikanta 

samband mellan faktorerna: lönens storlek, löneform och motivation till arbete. Vidare 

genomfördes även en envägs-ANOVA för att studera sambandet mellan de tre 

löneformerna: fast lön, provisionsbaserad lön och kombinerad lön och motivation till 

arbete på arbetsplatsen. För att sedan se ifall det existerade några skillnader i 

motivationen till arbete beroende på kön eller beroende på utbildningsnivå genomfördes 

ytterligare två separata envägs-ANOVOR för att säkerställa att de inte existerade några 

signifikanta skillnader. 

 

 

 

Forskningsetiska överväganden 

 

I en kort introduktion till enkäten framgick information angående att deltagandet i 

webbenkäten var frivilligt samt anonymt. Det framgick även tydligt i introduktionen att 

respondenterna när som helst fick avbryta sitt deltagande, att enskilda individer inte 

kunde identifieras då resultaten redovisas på gruppnivå samt att respondenterna kunde 

kontakta oss via mejl för att få tillgång till resultatet av studien då studien var 

sammanställd och färdigställd. 
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Resultat 

 

 

I denna studie anses p <.05 vara signifikant. För att undersöka sambandet mellan 

lönestorlek, lönegrupp och motivation till arbete genomfördes en korrelationsanalys. Ur 

korrelationsanalysen framkom ett signifikant samband mellan hur hög lön man har och 

hur motiverad de anställda är till arbete, r(77) =.23, p = .043 (Tabell 1). 

 

Tabell 1. Korrelationer och signifikansnivå för de tre variablerna lönestorlek, lönegrupp 

och motivation till arbete. 

 

 Lönestorlek Lönegrupp Motivation till arbete 

Lönestorlek 1 .900** .230* 

Lönegrupp .900** 1 .288* 

Motivation till arbete .230* .288* 1 

** Korrelationen är signifikant på 0.01 nivå (2-sidig). 

* Korrelationen är signifikant på 0.05 nivå (2-sidig). 

 

Det genomfördes tre separata korrelationsanalyser för var och en av de tre separata 

löneformerna med avseende på korrelationen mellan lön och motivation till arbete. 

Analysen visade på ett signifikant samband mellan lön och motivation till arbete för den 

lönegrupp som fick både provisionsbaserad lön kombinerat med fast lön, r(17) = .51, p 

= .506 (Bifogad fil 2, tabell 2). Det existerade däremot inget signifikant samband mellan 

lön och arbetsmotivation för gruppen med fast lön, r(30)=-.10, p = .58 (Bifogad fil 2, 

tabell 3), eller provisionsbaserad lön, r(25) = .26, p = .12 (Bifogad fil 2, tabell 4). 

 

En envägs-ANOVA med arbetsmotivation som beroende variabel och löneform som 

oberoende variabel genomfördes. Analysen visade på att det inte fanns några 

signifikanta skillnader mellan de tre löneformerna: provisionsbaserad lön (M = 21.26, 

SD = 4.15), fast lön (M = 19.72, SD = 4.89) och provisionsbaserad lön kombinerat med 

fast lön (M = 20.79, SD = 4.87) till hur stor arbetsmotivation som existerar [F (2,77) = 

.85, p = .43]. 
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Diskussion 

 

Syftet med studien var att studera om löneformen hade något samband med motivation 

till arbete samt se om lönens storlek korrelerade med motivationen till arbete. Det 

slutgiltiga resultatet visade att löneformen inte hade något samband med hur motiverad 

man är till att arbeta. Dock existerade ett samband mellan storleken på lönen och 

motivationen till arbete. 

 

Frågeställningen kunde ej entydigt besvaras utifrån resultatet då löneform och 

motivation till arbete ej visade på något samband. Dock kunde ett signifikant samband 

se mellan storleken på lönen och arbetsmotivation, vilket hade en större inverkan på 

motivationen än vilken löneform/system säljarna har på sin arbetsplats. En av våra 

frågeställningar var hur den provisionsbaserade lönestorleken påverkar säljare inom 

försäljningsbranschen vilket inte resultatet kunde besvara. Det fanns inget samband 

mellan motivation till arbete och provisionsbaserad lön och/eller fast lön.  Vårt resultat 

visar att det övervägande är storleken på lönen som har betydelse för motivation till 

arbete, ej vilken löneform man har eller hur motivationen blir påverkad av en specifik 

löneform. Att detta inte visades i resultatet kan grunda sig att de medarbetare som har en 

helt provisionsbaserad lön känner så stark oro och press att det till slut blir mindre 

motiverade till sitt arbete och att därför löneformen var av liten betydelse. Resultatet 

visade också på att hos de medarbetare som har provisionsbeserad lön kombinerat med 

fast lön så spelar lönestorleken roll vilket det inte gjorde hos de anställda med endast 

fast lön eller endast provisionsbeserad lön. Vilket återigen visar på att storleken på lönen 

generellt sett är det som motiverar mest till arbete. Detta kan grunda sig i att de flesta 

individer vill ha en lön som känns skälig för det arbete de utför. En medarbetare som 

jobbar för ett företag med en helt provisionsbaserad lön tenderar att säga upp sig 

snabbare än en medarbetare på ett företag med fast lön eller fast lön och provision. Det 

kan kopplas till att medarbetaren känner att det är för svårt att tjäna en skälig lön för det 

arbete de utför i samband med en överhängande press gällande hur man ska klara sig 

ekonomiskt om man inte säljer bra. Vidare har vi fått en djupare förståelse för att det 

inte finns ett ultimat lönesystem som alltid kan tillämpas och passar alla företag utan 

varje enskilt företag måste analysera vad som är viktigt för dem att få ut och vad de vill 

uppnå med hjälp av sitt lönesystem. Detta visar på att ju mer trygghet ett företag kan 

erbjuda sina anställda desto svårare blir det att med hjälp av lönen motivera sina 
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medarbetare. Dock är det inte alla säljare som trivs med eller klarar av att ständigt känna 

pressen av att behöva högprestera. Vilken bransch företaget verkar inom har också en 

stor inverkan då kraven på säljare inom olika branscher är olika och även vilka krav 

konsumenterna har på säljarna kan skilja sig åt mycket mellan olika branscher.  

 

Forskningsresultat angående huruvida lön påverkar motivation är relativt tvetydig då 

viss forskning tyder på att lönen, både lönestorlek och löneform, inte har någon större 

inverkan på arbetstagarnas motivation till arbete (Kohn, 1993). Detta har även 

kopplingar till vår studie då just löneformen inte visade sig ha något samband med 

motivation då storleken på lönen var av större betydelse för motivationen på 

arbetsplatsen. Dock hänvisar inte Kohn (1993) till en specifik löneform eller 

lönestorlek. Vidare menar Kohn (1993) att lön inte bör ses som en motivationsfaktor då 

den har en tendens att minska motivationen genom att personalen fokuserar mer på 

lönen och tappar intresse för sina arbetsuppgifter (Kohn, 1993). Andra 

forskningsresultat tyder på motsatsen och menar att lönen har en markant inverkan på 

motivation i arbetslivet. Detta resultat får även stöd av andra studier gjorda inom 

området. Detta stödjer dock inte vårt resultat utan snarare det motsatta, att endast 

storleken på lönen var av betydelse. 

 

I vissa studier har lön visat sig ha en motiverande effekt på personal men det är 

fortfarande inte fastställt hur pass essentiell den är i jämförelse med andra 

motivationsfaktorer. Vroom (1995) beskriver olika faktorer som anses bidra till 

arbetstillfredsställelse och menar på att det är dessa faktorer som bidrar till individens 

motivation. Betydelsen av sambandet mellan lön och motivation till arbete kan också 

påverkas av vilken roll lön spelar i olika individers liv samt vilka behov som är viktigast 

att tillgodose. Är man familjeförsörjare kan lönen ha en markant betydelse som kan vara 

helt avgörande för familjens välmående, men mindre för en ungdom som bor hemma 

och får mycket ekonomiskt stöd av familjen. Därför kan en individs bakgrund och 

livssituation spela stor roll gällande hur högt en person värdesätter t.ex. lön och andra 

belöningar som viktiga motivationsfaktorer. Hur en hög lön påverkar 

arbetsmotivationen i längden är svårt att svara på då vår studie inte fortlöpte under en 

längre period. Men Herzberg (2008) menade att det främst var väl uppfyllda 

motivationsfaktorer så som ansvar och utvecklingsmöjligheter som genererade både till 

hög arbetstillfredsställelse och långsiktig arbetsprestation. Hög lön förbättrar 
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arbetsprestationen endast kortsiktigt men arbetstillfredsställelsen förbättras långsiktigt. 

Lawler (1994) menar att graden av lönens betydelse kan vara sammankopplat med hur 

en individs behov ser ut för tillfället och om just lönen kan tillgodose dessa behov. 

Lönen kan för vissa vara den viktigaste faktorn på grund av den trygghet den inger, men 

för andra individer har den en mycket mindre betydelse på grund av att denna person 

har helt andra behov denna vill tillfredsställa. Detta kan även kopplas till vår studie då 

enkäten besvarades av personer inom försäljningsbranschen där olika livssituationer och 

ålder kan ha haft en stor inverkan på det svaga sambandet mellan löneform och 

motivation till arbete.   

 

Resultatet visade att lönestorleken hade en positiv korrelation till motivation till arbete. 

Detta kan hänga samman med att lönestorleken motsvarar en individs känsla av värde 

som anställd. I Gardner, Dyne & Pierces (2004) studie beskrivs det vad lönen har för 

betydelse gällande individer i organisationer då lönen talar för hur högt organisationen 

värdesätter individen som anställd. Anställda med en hög lön känner sig högre 

värderade av organisationen och presterar bättre än de med låg lön vilket förklarar 

varför lönestorleken var av betydelse i vår studie.    

 

Olika löneformer tar Johnsen & Storm (1998) upp i sin artikel efter följande premisser: 

Om ett företag tillämpar fast lön känner de anställda en trygghet i att veta att en 

förutbestämd lön utbetalas varje månad. Det underlättar även medarbetarnas förmåga att 

vilja arbeta som ett lag och fokusera på att ge bra service. De nackdelar som finns med 

fast lön kan vara att de anställda känner sig mindre motiverade att ge ”det lilla extra” 

och tenderar att fokusera på kundvänliga produkter som är relativt lätta att sälja då de 

inte har möjlighet att öka sin lön (Johnsen & Storm, 1998). Ett företag som helt 

tillämpar rörlig lön attraherar emellertid duktiga och högpresterande säljare då lönen har 

en direkt koppling till prestation med stor frihet att kunna påverka sitt eget arbete. 

Nackdelen med rörlig lön är dock att medarbetaren tenderar känna en stark oro kring sin 

lön då de helt själva påverkar lönestorleken. Enligt Johnsen & Storm (1998) kan 

försäljningen också skilja sig markant åt olika månader beroende på produkt, bransch 

eller tid på året vilket kan skapa en stor stress hos medarbetaren. Att alltid behöva 

högprestera för att klara sig ekonomiskt kan därför vara mycket negativt för det 

psykiska välmående. Dessutom tenderar försäljningen snarare att fokusera på kvantitet 

än kvalité (Johnsen & Storm, 1998). Att kombinera rörlig och fast lön är klart mer 
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fördelaktigt för medarbetarna. Om företaget lyckas med en bra sammansättning av dessa 

så kan fördelarna kombineras med de andra alternativen vilket skapar en stark trygghet 

och goda möjligheter till en bra förtjänst. En nackdel med att kombinera fast och rörlig 

lön kan vara att systemet blir mer svårförståeligt (Johnsen & Storm 1998). 

 

För att ytterligare anknyta till Herzbergs teori gällande uppdelning av hygien- och 

motivationsfaktorer så kan hygienfaktorer som exempelvis lön eller arbetsmiljö endast 

förhindra låg arbetstillfredsställelse och bara kortsiktigt förbättra arbetsprestationen. 

Motivationsfaktorerna som innefattas av exempelvis utveckling och ansvar kommer 

enligt Herzberg (2008) generera hög arbetstillfredsställelse och långsiktig 

arbetsprestation. En hög lön kan därför förbättra arbetstillfredsställelsen men 

arbetsprestationen ökar endast kortsiktigt, det är främst väl uppfyllda 

motivationsfaktorer som bidrar till långsiktig motivation och arbetstillfredsställelse 

(Herzberg, 2008). Denna del av teorin blev tydlig i resultatet, då resultatet visade på att 

lönestorleken var av betydelse i samband med motivation till arbete. 

 

Slutsatsen som kan dras utifrån denna studien är att resultatet visar på att det finns ett 

samband mellan de anställdas löneform och motivationen till arbete. Det framkom även 

att hos de anställda som har fast lön kombinerat med provisionsbaserad lön så har 

storleken på lönen betydelse. 

 

 

 

 

Bidrag till framtida forskning 

 

Tänkvärda förslag till framtida forskning kan vara att studera hur försäljningsbranschen 

kan utveckla andra belöningssystem än just finansiella för att motivera sin personal. Ett 

annat förslag är att genomföra mer utvecklade studier om motivation, löneform och 

arbetstillfredsställelse inom försäljningsbranschen och utefter den forskningen utforma 

nya instrument för att motivera medarbetare inom försäljningsbranschen, för att sedan 

kunna fastställa vilka faktorer som främst leder till upplevd arbetstillfredsställelse. Ett 

annat intressant forskningsförslag kan vara vad som skulle motivera anställda på 

arbetsplatser med en helt provisionsbaserad lön. Det skulle vara intressant att se vilka 
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typer av personligheter som dras till arbetsplatser med endast provisionsbaserad lön, 

samt hur de anställda orkar arbeta utefter en så pass osäker löneform. Hur 

prestationskraven på arbetsplatserna med provisionsbaserad lön påverkar medarbetaren i 

längden vore också ett intressant område att forska vidare inom. 

 

 

 

Metoddiskussion 

 

Valet att genomföra en kvantitativ studie gjordes för att underlätta och effektivisera 

studien då avsikten var att studera mäklare och försäkringsförsäljare i Stockholm. Att 

genomföra en kvantitativ studie skulle underlätta genomförandet utav studien då 

eventuella resor till Stockholm för att besöka företagen skulle undgås samt ansågs 

respondenterna vara en grupp som ofta arbetar på fält och har mycket att göra. Mäklarna 

ansågs vara lättare att nå via en webbenkät. Med facit i hand så hade det kunnat varit en 

fördel att aktivt ta kontakt med en större organisation genom att besöka den tänkta 

organisationen för att presentera sig själv, visa upp sig samt redogöra för vad man har 

för avsikt att studera. Att besöka organisationen skulle kunna leda till ett större intresse 

för studien och en mer positiv inställning till medverkan i studien för de anställda. I ett 

tidigt skede utav studien var det säkerställt att behovet av kvantitativ datainsamling var 

av betydelse för att studien skulle kunna säkerställa ett samband mellan löneform, 

lönestorlek och motivation till arbete. Att genomföra studien med hjälp utav en enkät i 

pappersform som delats ut personligen på en stor organisation skulle kunna leda till ett 

större antal respondenter, vilket skulle vara en förbättring. 

 

Om påståendena som använts i studien är relevanta för att undersöka huruvida det finns 

ett samband mellan motivation till arbete och lönestorlek eller motivation till arbete och 

lönens utformning skulle kunna säkerställas ytterligare. För att säkerställa reliabiliteten i 

mätinstrumentet skulle ett större antal enkäter besvarats innan studien genomfördes och 

sammanställts för att kunna se ifall resultatet är desamma på de två genomförda 

studierna. 

 

Då studien slutligen besvarades utav folk från olika städer i Sverige så skulle studien 

vara mer pålitlig ifall studien genomförts i endast en stad för att säkerställa att alla 
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befinner sig inom samma geografiska område. Vilket skulle ge ett mer säkerställt 

resultat då löner och omgivning skiljer sig mycket mellan de olika geografiska 

områdena i Sverige. Detta gäller självfallet även grupperna utav säljare som fått 

besvarat enkäten. För ett mer tydligt och säkert resultat skulle samtliga deltagare varit 

inom samma yrkesgrupp vilket även var grundtanken för denna studie som slutligen 

resulterade i att innefatta hela säljbranschen. 
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Bilaga 1. Enkät frågor 

 

 

Motivations- och lönefaktorer i arbetslivet 

 

Syftet med enkäten är att undersöka hur motiverande du upplever din löneform samt hur 

du motiveras av lönens storlek. Frågorna handlar bland annat om lön och motivation till 

arbete. Enkäten ligger till grund för vår kandidatuppsats vid Högskolan i Gävle inom 

Personal- och Arbetslivsprogrammet. 

Deltagandet är frivilligt och anonymt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande. 

Resultaten kommer att redovisas på gruppnivå så att enskilda individer inte kan 

identifieras. Dina svar är mycket viktiga för oss och vi är tacksamma för ditt deltagande. 

Enkäten kommer ta ca 5 minuter att fylla i. 

 

Är ni intresserad av resultatet på studien kan ni kontakta oss så skickar vi den när 

arbetet är färdigställt. För kontakt, mejla: 

Rebecca Malm: rebecca_malm@hotmail.com 

Fredrika Sjökvist: fredrika.sjokvist@spray.se 

 

Bakgrundsfrågor 

Kön:   

[ ] Man  [ ] Kvinna 

 

Vänligen fyll i din ålder (år) i rutan nedan  

__________________ 

 

Vänligen fyll i antal år du arbetat inom företaget i rutan nedan 

__________________ 

 

Högsta utbildning:   

[ ] Grundskoleexamen [ ] Gymnasieexamen [ ] Högskole-/Universitetsexamen 

[ ] Annan utbildning 

 



 

 

Löneform:  

[ ] Endast provisionsbaserad lön  [ ] Endast fast lön  

[ ] Både fast lön och provision  [ ] Timlön 

 

Ungefärlig månadslön (bruttolön):  

[ ] 0-4 999  [ ] 5 000- 9 999 [ ] 10 000-14 999  

[ ] 15 000-19 999 [ ] 20 000- 24 999  [ ] 25 000-29 999  

[ ] 30 000- 34 999 [ ] 35 000- 39 999 [ ] 40 000- 44 999  

[ ] 45 000- 49 999 [ ] 50 000 eller mer 

 

 

Lönens påverkan i arbetslivet 

 

Nedan följer ett antal påståenden med en attitydskala från 1-5, där 1= instämmer inte, 

3= neutral och 5= instämmer helt och en ruta för vet ej. 

 

1. Jag är nöjd med min nuvarande lön 

2. Jag är nöjd med mina förmåner utöver lön 

3. Jag är nöjd med min senaste lönehöjning 

4. Jag är nöjd med företagets lönestruktur 

5. Jag är nöjd med löneskillnader mellan olika arbetsuppgifter 

6. Jag är nöjd med hur mina löneförhöjningar bestäms 

7. Jag trivs med mitt nuvarande arbete 

8. Jag har kul på mitt arbete 

9. Jag känner mig motiverad av mina nuvarande arbetsuppgifter 

10. Jag är stolt över att jobba inom företaget 

11. Jag tycker att mitt företags service lever upp till kundernas förväntningar 

 

 

Motivationsfaktorer i arbetslivet 

 

Nedan följer ett antal påståenden med en attitydskala från 1-7, där 1= instämmer inte 

alls, 4= neutral och 7= instämmer helt 

 



 

 

12. Jag får en känsla av personlig tillfredsställelse när jag gör ett bra jobb 

13. Att göra ett bra jobb ökar min självkänsla 

14. Ett jobb är grunden till att få de bra sakerna i mitt liv 

15. Jag mår dåligt när jag gör ett dåligt jobb 

16. I huvudsak arbetar jag på mitt jobb för de materiella belöningar jag får 

17. Jag arbetar främst för pengar och andra konkretabelöningar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2. Korrelationsanalyser 

 

 

Tabell 2. Fast lön kombinerat med provisionsbaserad lön 

 

 Lönestorlek Lönegrupp Motivation till arbete 

Lönestorlek 1 .911** .506 

Lönegrupp .911** 1 .465* 

Motivation till arbete .256 .208 1 

** Korrelationen är signifikant på 0.01 nivå (2-sidig) 

* Korrelationen är signifikant på 0.05 nivå (2-sidig) 

 

 

Tabell 3. Fast lön 

 

 Lönestorlek Lönegrupp Motivation till arbete 

Lönestorlek 1 .653** -.101 

Lönegrupp .653** 1 .080 

Motivation till arbete -.101 .080 1 

** Korrelationen är signifikant på 0.01 nivå (2-sidig) 

* Korrelationen är signifikant på 0.05 nivå (2-sidig) 

 

 

Tabell 4. Provisionsbaserad lön 

 

 Lönestorlek Lönegrupp Motivation till arbete 

Lönestorlek 1 .920** .256 

Lönegrupp .920** 1 .208 

Motivation till arbete .256 .208 1 

** Korrelationen är signifikant på 0.01 nivå (2-sidig) 

* Korrelationen är signifikant på 0.05 nivå (2-sidig)
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