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Sammanfattning 
 
Motiverade och engagerade medarbetare anses idag vara en av de viktigaste faktorerna för att 
skapa goda resultat inom företag och organisationer. Genom hela historien så har en ledares 
uppgift varit att inrikta människornas självbevarelsedrift på gemensamma mål, att uttrycka 
och att försvara en vision som fyller de ledda med hopp. Mediamakarna i Sverige AB, beläget 
i centrala Stockholm, startades av tre personer vid namn Richard Ehlesjö, Fredrik Sandblad 
och Sammy Jeridi. Som delägare i företaget arbetar de efter egen modell där öppen 
kommunikation anses vara extremt betydelsefullt. Med tanke på att de är relativt oerfarna som 
ledare ställer jag mig frågande till huruvida ledarna har en tillräcklig kompetens och 
personliga egenskaper för att leda sig själva samt att motivera ett säljteam till framgång.  
 
Hur motiverar Mediamakarna säljarna till att prestera det yttersta och hur gör man för att få 
självmotiverade säljare? Anser cheferna att de har de egenskaper som gör dem till bra ledare 
som nyttjar varje ledares positiva egenskaper på rätt sätt? Dessutom ska jag granska företagets 
rollfördelning. Syftet med uppsatsen är att förstå vilka metoder cheferna använder för att 
skapa och framförallt bibehålla hög motivation hos säljpersonalen. För att förstå relationen 
mellan ledning och säljare är min avsikt också att studera ledarstruktur och roller. 
 
Jag har intervjuat tre personer. För att intervjuerna skulle bli så bra som möjligt intervjuades 
den person med mest kunskap och ansvar inom det ämne jag skriver om. Det hermeneutiska 
förhållningssättet kommer att användas därför att de lämpar sig mer gentemot min forskning. 
Jag tolkar respondenternas åsikter med hjälp av min förståelse. Jag skall använda mig av en 
mer kvalitativ metod gentemot kvantitativ eftersom jag kommer att söka förståelse samt 
meningen med företeelsen av rapportens syfte.  
 
Efter avslutande studier där jag främst granskat olika motivationsfaktorer hos Mediamakarna 
anser jag att de har en god struktur men att de bör fokusera på vissa specifika områden som 
kan skapa eventuella framtida problem. Jag tycker att de har en god syn på motivation där de 
främst vill bevara inre motivationsintressen kontra yttre sådana. Vad man däremot kan göra är 
att belöna de säljare som verkligen presterar bra med sådana ”belöningar som främjar den inre 
företagskulturen” i högre utsträckning så att de i sin tur är trogna gentemot företaget och på 
sikt kan bli viktiga aktörer när företaget expanderar. När det gäller huvuduppgifterna som en 
ledare bör ha så tycker jag att Mediamakarna uppfyller kraven. Visionerna och målen som är 
uppsatta tillsammans med säljarna betyder att den största pressen inte kommer från ledarna 
utan från säljarna själva. En säljare känner då att han kan utgå från sin egen förmåga och inte 
hela tiden bli jämförd med andra vilket bidrar till en ökad positiv energi istället för ett ökande 
tryck på axlarna. Synsättet ökar, enligt mig, förståelsen gentemot varandra och underlättar för 
ledarna att förmedla en gemensam vision som ska finnas hos respektive säljare.  
 
Jag tycker att Fredrik och Rickard klarar av att vara ett föredöme utåt. De har, med tanke på 
sin ringa erfarenhet som ledare, lyckats etablera sig i en hård bransch där det gäller att synas 
och att skapa kontakter. Det Fredrik dock bör tänka på är att fortsätta med att sätta upp klara 
riktlinjer vad som är ledare kontra kamrat, vara rättvis och undvika favoriseringar. När det 
gäller rollfördelningen inom organisation ser jag i nuläget att det inte är några större problem. 
För att tillsätta en analytiker samt en riktig verkställare så måste Mediamakarna börja att  
fokusera mer på grupptänkandet. Ledningen har en viktig fråga framför sig, hur man ska bli 
”bredare” i sitt urvalsmönster av säljare. De får inte vara rädda för att anställa ”udda” säljare 
som skiljer sig från den nuvarande säljgruppen. Ju större karaktärsbredd desto lättare är det att 
hitta den saknade ”pusselbiten” och göra gruppen mer dynamisk. 

 

 
 
 
 



 
 

Summary 
 
Motivated and absorbed co-workers is today considered as one of the most important factors 
in creating good results within companies and organisations. A leaders aim has always been, 
throughout the whole history, to concentrate human instinct of self-preservation towards 
common interests, to express and defend a vision which enhance co-workers with believe. 
Mediamakarna i Sverige AB, founded by Richard Ehlesjö, Fredrik Sandblad and Sammy 
Jeridi wants to emphasise open communication as something significant within their 
organisation. Considered their relative inexperienced qualities of leadership, I’m making 
inquiries about their qualifications and characteristics managing themselves and motivating a 
sales team to success. How is Mediamakarna motivating salesmen to perform their outmost 
and how to receive self- motivated members?  
 
Considering the management, are they of that opinion having sufficient quality of being good 
leaders and do they use each others skills in a right, positive manner? Furthermore, I will 
revise the company’s role of structure. The purpose with this article is to understand what 
kind of methods the management are using to create and above all preserve a high level of 
motivation among the salesmen. To understand the relationship between management and 
salesman my purpose is also to study management structure and roles. I have had interviews 
with three persons. To receive maximum extent, I interviewed the person with the greatest 
knowledge and responsibility within each field. The hermeneutic approach will be used 
because it suits my study field. I interpret the respondents opinions with my comprehension. 
I’m using a more qualitative approach compare to a quantitative one seeing that I will be in 
search of comprehension and intention of the purpose of the report.  
 
After completed studies at Mediamakarna, I consider the company having a good structure 
but also that the management must focus on certain specific fields that may lead to future 
complex of problems. My opinion is that they have an agreeable view regarding motivation 
where they foremost want to preserve internal motivation versus external ones. What the 
company can do is to reward those salesmen that perform on a constant high basis with ”such 
rewards that encourage the inner culture of company” in a higher extent that they in return are 
faithful towards the company and in the future can be major assets when the company 
expands. Regarding the main tasks a manager must have, I think that Mediamakarna fulfils 
the requirements. The vision and goals that are constructed together means that the great 
amount of pressure are not from the management but from the salesmen themselves. One 
salesman might then feel that he can emanate from his own capacity and not be judged on a 
constant basis which create a positive energy instead of a increasing pressure on the 
shoulders. In my point of view it increases the understanding towards each other and make it 
easier for the management to supply a common vision that must be found in each salesperson. 
 
I’m finding Fredrik and Rickard being good examples of external acting. They have, in regard 
to their slight experience, manage to establish themselves in a tough line of business where 
you have to be visible and create contacts. Fredrik must however continue to follow his 
guiding principles – manager versus friend, to be impartial and avoid favouritism. Concerning 
the role division within the organisation I can’t in this moment see any major problems. To 
appoint an analysts and a performer, Mediamakarna must focused and intensify more on how 
to create dynamic groups. The management has an important task how to become more wider 
in the recruiting of salesperson. They can’t be afraid of appointing ”odd” salesmen that are 
separate from the current sales group. The more traits of character in a group the easier it 
might be to find the missing piece of a puzzle and accordingly make the group more dynamic. 
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1. Inledning 
 
I detta kapitel ger jag en allmän information om Mediemakarna i Sverige AB som är ett 
relativt nystartad företag inom försäljning/marknadsföring. Jag börjar med att beskriva 
bakgrunden till uppsatsen och övergår därefter till dess problemformulering. Jag fortsätter 
därefter med att beskriva uppsatsens syfte, avgränsning och disposition.  
 

1.1 Bakgrund 
 
Motiverade och engagerade medarbetare anses idag vara en av de viktigaste faktorerna för att 
skapa goda resultat inom företag och organisationer. Genom hela historien så har en ledares 
uppgift varit att inrikta människornas självbevarelsedrift på gemensamma mål, att uttrycka 
och att försvara en vision som fyller de ledda med hopp. Att vara ledare /manager kommer 
från det italienska ”maneggiare” ( latin; manus= hand) – att hantera, sköta samt att träna 
animal kraft. Att leda mänsklig motivation kräver förståelse för drivkrafterna och förmåga att 
skapa möjligheter och ta dem i anspråk samt att utveckla dem. Detta gäller i lika hög grad för 
att styra sig själv som att leda andra. Ledningens uppgift är att förstå och utveckla ”motivet” 
att arbeta. För detta krävs erfarenhet och kunskap.   
 
För ledare som saknar erfarenheter att falla tillbaka på är frågan om och hur de insett 
betydelsen av motiverat delarbetarskap. Mediamakarna i Sverige AB, beläget i centrala 
Stockholm, startades av tre personer vid namn Richard Ehlesjö, Fredrik Sandblad och Sammy 
Jeridi. Jag kom i kontakt med personerna på företaget via tidigare högskole-/ universitets 
studier.. Personerna har tidigare arbetat som säljare och utbildare på ett storföretag men där de 
snabbt tappade intresset och motivationen för sina arbetsuppgifter. Strukturen var sådan att 
cheferna i toppen bestämde allt och att säljarna uppfyller de bestämda besluten. De fick en 
känsla att de bara var en i mängden i en stor säljstab. Bristen på delaktighet och ansvar gjorde 
att Richard, Fredrik och Sammy slutade på företaget och tillsammans startade ett företag med 
ett annorlunda synsätt. Säljarna ska i första hand inte arbeta efter olika ”måsten” utan ska vilja 
uppnå något utan olika påtryckningar. Som delägare i företaget arbetar de efter egen modell 
där öppen kommunikation anses vara extremt betydelsefullt. En sådan frågeställning kan vara: 
”Vad är rimligt att du säljer idag?”. De har även skapat ledord inom hela organisationen som 
varje säljare, anställda och chefer ska känna inför varandra och som innebär öppenhet, 
delaktighet och gruppkänsla.  
 
Med tanke på att de är relativt oerfarna som ledare och inte utbildade i motivation, så ställer 
jag mig frågande till huruvida ledarna har en tillräcklig kompetens och personliga egenskaper 
för att leda sig själva samt att motivera ett säljteam till framgång. Men, med tanke på att de 
tidigare varit verksamma inom den kår som de nu ska motivera, kan studien också visa att 
egna erfarenheter från rollen som medarbetare kan vara gynnsam i ledarskapet. Jag har därför 
valt att främst fokusera på hur de själva uppfattar att de kommunicerar med säljarna och 
relatera deras åsikter i relation till mina problemformuleringar.  
 
För att underlätta läsningen kommer jag i fortsättningen av uppsatsen att förkorta 
Mediamakarna i Sverige AB till enbart Mediamakarna.         
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1.2 Problemformuleringar 
 

• Hur motiverar Mediamakarna säljarna till att prestera det yttersta? 
• Hur går Mediamakarna tillväga för att få självmotiverade säljare? 
• Anser cheferna att de har de egenskaper som gör dem till bra ledare?  Använder de 

dessa egenskaper i praktiken? 
• Har Mediamakarna en bra fördelning av roller som är anpassad till företagets mål? 

1.3 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att förstå vilka metoder cheferna använder för att skapa och 
framförallt bibehålla hög motivation hos säljpersonalen. För att förstå relationen mellan 
ledning och säljare är min avsikt också att studera organisationsstruktur och roller.  
 

1.4 Avgränsning 
 
Jag avgränsar mig till de områden som berör motivationsfaktorer mellan chefer och säljare. 
Det betyder att jag inte kommenterar Mediamakarnas verksamhet eller affärskontakter i 
övrigt.   
 

1.5 Disposition 
 
Dispositionen i denna uppsats ska förenkla läsarens förståelse och därmed ge en klar ”röd 
tråd” för min struktur av uppsatsen.  
 
 
 Inledning & Metod  

Empiri 

Slutsats 

Analys 

Teori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1: Uppsatsens Disposition  
Källa: Egen 
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Kapitel 2 – Metod: 
 
I detta kapitel behandlar jag mitt tillvägagångssätt för att ta fram relevant information till 
uppsatsen. Här kommer jag bland annat att berätta om uppsatsens metodansats och 
trovärdighet. Tolkningarna baseras på den kunskap som jag fått genom litteraturstudier samt 
egna erfarenheter.  
 
Kapitel 3 – Teori 
 
Kapitlet redogör för den teoretiska bakgrund jag valt att använda i uppsatsen. Jag kommer 
främst att använda mig av den teori som jag anser besvarar mina problemformuleringar. 
Teorin kommer att ta upp olika modeller/synsätt som berör ämnet motivation.  
 
Kapitel 4 – Empiri 
 
Detta kapitel i uppsatsen bygger på intervjuer som gjorts med Mediemakarnas ledning samt 
säljare. Personerna redogör hur de arbetar med motivation och dess olika faktorer.  
 
 
Kapitel 5 – Analys   
 
I detta kapitel analyserar jag de teoretiska begreppen och kopplar detta till den empiriska 
informationen jag funnit. Meningen med kapitlet är att analysen dels söker mönster i 
informationen och dels i samband. Jag kommer bl. a  analysera fördelar respektive nackdelar 
med Mediemakarnas arbetsmetoder.  
 
Kapitel 6 – Slutsats   
 
I detta kapitel berättar jag om mina personliga åsikter om Mediemakarnas arbetsmetoder. 
Dessutom kommer jag att ge förslag till förbättringar samt nämna eventuella fortsatta studier i 
ämnet.  
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2. Metod 
 
I detta kapitel så kommer jag att beskriva vilka metoder jag valt att använda i uppsatsen. Jag 
kommer till en början att redogöra för de två forskningsmetoderna, kvalitativa samt 
kvantitativa. Därefter redogörs bl.a. metodansatsen, datainsamling, trovärdighet och källkritik.  
 

2.1 Hermeneutik och positivism 
  
Man brukar tala om två vetenskapliga huvudriktningar; positivism och hermeneutik. 
Positivism har sitt ursprung i naturvetenskapen, men dess metoder och synsätt har spritt sig 
även till andra vetenskapsområden. Hermeneutiken är däremot utpräglat humanistiskt till sin 
inriktning. Positivister vill gärna tro på absolut kunskap, medan hermeneutiker ofta har mer 
förståelse för relativistiska tankegångar1.  
 
Enligt positivismen har vi människor endast två källor till kunskap och det är genom 
iakttagelser med sinnen och genom att räkna ut med vår logik. Istället för att lita på traditioner 
och lösa olika spekulationer så ska man kritiskt undersöka alla påståenden och iakttagelser 
och endast stödja oss på de fakta som vi kan anse säkerställda med all rimlig sannolikhet. 
Dessa ska därefter analyseras logiskt för att kunna dra slutsatser av dem2. Positivismen menar 
att resultatet av forskningen ska bli densamma oavsett forskarens personlighet. Det betyder att 
resultatet av forskningen ska bli densamma även om forskaren byts ut. De konkreta 
skillnaderna mellan hermeneutik och positivism är att hermeneutikern inte är den objektive 
betraktaren medan positivisten ska vara objektiv3.    
 
Hermeneutik betyder ungefär tolkningslära och är numera en vetenskaplig inriktning där man 
studerar, tolkar och försöker förstå grundbetingelserna för den mänskliga existensen. Till 
skillnad från positivisterna är man inte intresserad av att förklara företeelser. Hermeneutikern 
menar istället att det går att förstå andras människor och vår egen livssituation genom att tolka 
hur mänskligt liv, existens, kommer till uttryck i det talade och skrivna språket samt i 
människors handlingar och i mänskliga livsyttringar. Den hermeneutiske forskaren närmar sig 
forskningsobjektet subjektivt utifrån sin egen förståelse. Förståelsen, de tankar, intryck och 
känslor och den kunskap som forskaren har, är en tillgång och inte ett hinder för att tolka och 
förstå forskningsobjektet4.  
 
Jag kommer att använda mig av det hermeneutiska förhållningssättet därför att det lämpar sig 
mer gentemot min forskning. Jag tolkar respondenternas åsikter med hjälp av min förståelse. 
Anledningen till valet av metod är att respondenternas svar kan behöva tolkas och utvärderas 
för att få en djupare mening. Tolkningarna baseras på den kunskap som jag fått under mina 
litteraturstudier samt egna erfarenheter. En annan anledning till valet är svårigheterna att vara 
objektiv när jag själv är mätinstrument. Intervjuer, som har en väsentlig grund för min 
uppsats, kan tolkas annorlunda beroende på forskarens personlighet och preferenser. För att 
höja trovärdigheten i intervjuerna så delges respondenterna möjligheten att på förhand 
granska upplägget och frågorna. Som positivismen tar upp så ska resultatet av forskningen bli 

                                                 
1 Thurén, Torsten. 1991, s 14  
2 Ibid s 14 
3 Patel, Davidsson. 1991, s 26 
4 Ibid s 25-26 
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densamma oavsett forskarens personlighet och det tror jag ,i det här fallet, inte skulle uppnås. 
Så fort det krävs kommunikation mellan olika personligheter så tror jag att resultatet från 
forskning kan skilja en del. Att då dra slutsatser att alla resultat ska bli samma oavsett forskare 
passar inte min typ av forskning.      

2.2 Kvalitativ eller kvantitativ metod 
 
Det finns ingen absolut skillnad mellan kvalitativa och kvantitativa metoder. Alla metoder är 
arbetsredskap, som i olika grad använder diverse metodiska principer: analytiska principer 
samt system- och aktörsprinciper5. Den grundläggande likheten mellan dessa två 
metodsystem är att de har samma gemensamma syften. Både det kvalitativa och det 
kvantitativa angreppssättet är inriktade på att ge en bättre förståelse av det samhälle vi lever i 
och hur enskilda människor, grupper och institutioner handlar och påverkar varandra6.   
 
Vad är då skillnaderna mellan den kvantitativa metoden gentemot den kvalitativa? I den 
kvantitativa metoden eftersträvar forskaren en maximal god avspegling medan i den 
kvalitativa variationen bästa möjliga återgivning. Vidare är de kvantitativa mer systematiska 
och strukturerade vid observationer, t ex med enkät med fasta svarsalternativ. De kvalitativa 
kännetecknas av djupintervjuer utan fasta frågor eller svarsalternativ7. För att ytterligare 
poängtera skillnaderna mellan metoderna görs följande uppställning8.  
 
Kvantitativa: 

• Ringa information om många undersökningsenheter, går på bredden. 
• Man intresserar sig för det gemensamma, det genomsnittliga eller representativa. 
• Avstånd till det levande: insamlingen av information sker under betingelser som 

skiljer sig från den verklighet man vill undersöka.  
 
Kvalitativa: 

• Riklig information om få undersökningsenheter; går på djupet. 
• Man intresserar sig för det säregna, det unika eller det eventuellt avvikande.  
• Närhet till det levande: insamlingen av information sker under betingelser som ligger 

nära den verklighet man vill undersöka.  
 
Jag kommer att använda mig av en mer kvalitativ metod gentemot kvantitativ eftersom jag 
kommer att söka förståelse samt meningen med företeelsen av rapportens syfte. Jag kommer 
att använda en ostrukturerad intervjuform, allt för att utnyttja den kvalitativa metoden som 
redskap för att lösa frågeställningar som behandlas i uppsatsen. Meningen med detta är att 
forskaren ska styra så lite som möjligt som möjligt – alltför att ge respondenterna så fria 
tyglar som möjligt för att utforma sina svar och kommentarer. Den kvalitativa metoden anser 
jag kan vara alltför strukturerad då jag vill få ut så mycket information som möjligt från 
respondenterna. Andra faktorer som gör att jag fastnar för den kvalitativa framför den 
kvantitativa är att jag i min forskning fokuserat på några få områden som motivation, 
rollfördelning och ledarskap. Att gå på djupet och hitta det säregna i dessa gör också att det 
valet sker naturligt när man ser vad respektive metod innehar. Att jag enbart intervjuar tre 
personer är för att jag vill intervjua de personer som har mest kunskap/intresse inom frågorna 

                                                 
5 Holme, Solvang. 1991, s 76 
6 Ibid s 76 
7 Ibid s 78 
8 Ibid s 78 
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och som i sin tur ger hög trovärdighet till uppsatsen.  Det är också viktigt att påpeka att de 
flesta forskningsobjekt kombinerar olika delar från dessa huvudsakliga metodinriktningar. 
Kvalitativa undersökningar kan t ex vara mycket systematiska: kvantitativa metoder kan vara 
synnerligen livsnära. Kvalitativa metoder kan ha ett förklarande syfte, och kvantitativa 
metoder kan omfatta förhållandevis få enheter9.   
 

2.3 Metodansats    
 
Man brukar tala om två angreppssätt – deduktiv respektive induktiv metod eller bevisandets 
respektive upptäcktens väg – när det gäller företeelsen vi ska studera10. Om forskaren arbetar 
deduktivt kan man säga att han följer bevisandets väg. Ett deduktivt arbetssätt kännetecknas 
av att man utifrån allmänna och befintliga principer drar slutsatser om enskilda företeelser. Ur 
den redan befintliga teorin härleds hypoteser som sedan empiriskt prövas i det aktuella fallet. 
Detta sätt kallas ofta för det hypotetiskt- deduktiva11. Med andra ord används teoretiska 
verktyg som implementeras i verkligheten. När man granskar ett logiskt resonemang, måste 
man bara inte bara koncentrera sig på att se om det är logiskt sammanhängande. Man måste 
även granska premisserna. Man brukar tala om Question Begging, vilket innebär att man i 
argumenteringen utgår från vad som ska bevisas12.   
 
Det omvända förhållandet gäller om forskaren arbetar induktivt. Man kan då säga att han 
följer upptäckandets väg. Forskaren kan då studera forskningsobjekt, utan att först ha 
förankrat undersökningen i en tidigare vedertagen teori, och utifrån den insamlade 
informationen, empirin, formulera en teori. Risken här är att man egentligen inte vet något om 
teorins räckvidd, generalitet, eftersom den baserar sig på ett empiriskt underlag som är typiskt 
för en speciell situation, tid eller grupp av människor. Att man inte utgår från en tidigare teori 
innebär inte att man arbetar helt förutsättningslöst. Även den induktivt arbetande forskaren 
har egna idéer och föreställningar som ofrånkomligt kommer att färga de teorier som 
produceras13.   
 
Induktiv metod anser jag överensstämmer med min arbetsgång. Jag hade redan från första 
början en klar bild över vad jag ville undersöka. Efter de första intervjuerna så identifierade 
jag olika intressanta upplysningar vilket medförde ytterligare funderingar och tankegångar. 
Uppsatsen grundar sig på verklighetens observationer d v s de olika intervjuerna. Jag 
använder mig av teori som behandlar ämnet motivation och därefter väger jag dessa gentemot 
den information som framkommer i empirin.  
 
Bilden att använda induktion som metodansats stärktes ytterligare när jag läste ett stycke i 
Patels och Davidssons ”Forskningsmetodikens grunder”. Där stod följande: Om en forskare 
tex. studerar arbetsmotivation på en arbetsplats, kan han göra detta utifrån en allmän teori om 
motivation och utifrån denna teori härleda hypoteser som kan prövas empiriskt i detta 
speciella fall. En redan befintlig teori har då fått bestämma vilken information som samlas in, 
hur man skall tolka denna information och slutligen hur man skall relatera resultaten till den 
redan befintliga teorin.          

                                                 
9 Holme, Solvang. 1991, s 79 
10 Ibid s 51 
11 Patel, Davidsson.1991, s 21 
12 Ibid s 198-199 
13 Ibid s 21 
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2.4 Datainsamling  
 
Uppsatsen bygger på två sorters data. Den första är primärdata; material som jag på egen hand 
måste samla in. Den andra kallas sekundär data; redan tillgängligt material som är insamlat av 
tidigare forskare.  

2.4.1 Primärdata 
Efter insamling av sekundärdata gjorde jag sex intervjuer med chefer och säljare på 
Mediamakarna. Intervjuerna skedde från 27 Mars 2006 till 15 November 2006. Samtliga 
intervjuer skedde på respondentens arbetsplats och varade mellan 30 minuter till 60 minuter 
effektiv tid.  

2.4.2 Sekundärdata 
 
Sekundära data bestod främst av litteratur. Insamlingen av litteratur gjorde jag främst från 
Sollentuna bibliotek. För att få ett bredare utbud besökte jag även Stockholms stadsbibliotek 
samt tidigare kurslitteratur från kurser inom management på C/D nivå på HiG. Andra 
uppsatser inom ämnen har även varit inspirerande faktorer för mina forskningsstudier. Jag har 
valt ut teorier som b l a behandlar motivationen hos ledare/chefer och anställda i syfte att 
belysa mina problemformuleringar och att få kunskap hur dessa professorer ser på ämnet. Den 
första huvudsakliga teorin jag valt är Michael Maccoby´s teorier om de åtta drivkrafterna i 
arbetslivet. Han nämner att vi människor känner störst produktiv energi när vi har möjlighet 
att tillfredsställa dessa behov i ett jämviktstillstånd mellan arbete och lek. Jag tycker att denna 
teori blir intressant att använda när jag ska jämföra dessa, teoretiska drivkrafter gentemot 
säljarnas verkliga drivkrafter.  
 
Den andra huvudsakliga teorin som används är Birgitta Ahltorps syn på ledarens tre 
huvuduppgifter. Dessa tre huvuduppgifter är visionären, teambyggaren och föredömet. Jag har 
valt denna teori för att granska ledningens förmåga att kunna bygga, leda och förmedla sina 
mål på ett inspirerande och effektivt sätt. Eftersom de själva var besvikna på 
ledningsfunktionen på den gamla arbetsplatsen så vill jag se om de innehar förmågan att leda 
ett team. 
 

2.4.3 Fallstudier 
 
Fallstudier innebär att man undersöker ett fåtal objekt i en mängd avseenden14. Ett ”fall” kan 
vara en individ, en grupp individer, en organisation eller en situation15.Som utrednings- och 
forskningsmetod har fallstudier sålunda kommit att användas i fyra sammanhang16.  
 
• Som illustration. Fallet får närmast en förtydligande, pedagogisk funktion. 
• Som hjälpmedel att skapa hypoteser. Används för att ge konstruktiv/explorativ 

undersökning. 
• Som metod vid aktionsforskning/förändringsarbete. Man försöker söka förståelse snarare 

än orsakssamband.  

                                                 
14 Eriksson &Wiederheim-Paul.1999, s.103 
15 Patel, Davidsson. 1991, s 44 
16 Eriksson &Wiederheim-Paul.1999, s. 105 
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• Som hjälpmedel för att skapa en ny teori. Man använder nya indikatorer för att jämföra 
tidigare begrepp.   

 
Jag har valt att använda fallstudier i två olika syften; dels som illustration men också som 
metod vid aktionsforskning/förändringsarbete. Att använda den som illustration är för att jag 
vill ge denna förtydligande funktionen hur Mediamakarna arbetar samt se hur ledning och 
säljare bearbetar den dagliga processen. När jag har fått se hur de tänker och verkställer är 
man nära till hur man kan göra olika förändringar som leder till högre och smidigare 
effektivitet. Jag tror att dessa två arbetsmetoder lämpar sig bäst till min typ av forskning 
eftersom de grundar sig på att öka förtydligandet om hur Mediamakarna arbetar samt att jag 
föreslår vissa förändringar i det som fungerar mindre bra.     

2.4.4 Intervjuformer  
 
När vi arbetar med frågor för att samla information måste vi beakta två aspekter. Dels måste 
vi tänka på hur mycket ansvar som lämnas till intervjuaren när det gäller frågornas utformning 
och inbördes ordning. Detta kallas grad av standardisering. Den andra aspekten kallas för 
strukturering. Där måste man tänka på i vilken utsträckning frågorna är fria för 
intervjupersonen att tolka17.  
 
Författaren Andersen skiljer mellan olika typer av intervjuer. Han delar in de olika 
intervjuformerna i fyra grupperingar. Standardiserad respektive icke-standardiserad och 
strukturerad respektive icke-strukturerade. Begreppen är ganska snarlika och kan därmed vara 
svåra att åtskilja. En stark standardiserad intervjuform kännetecknas av frågornas form, 
innehåll samt frågornas ordningsföljd. Någon möjlighet att ställa frågorna i en annan ordning 
eller omformulera ges inte trots att respondenten inte förstår dem. En icke-standardiserad 
intervju kännetecknas av frågornas ordningsföljd och formulering kan ändras för situationens 
lämplighet18.  
 
I de strukturerade och icke- strukturerade intervjuerna är det frågornas grad av slutenhet 
respektive öppenhet som avses. I en strukturerad intervju är svarsmöjligheterna begränsade. 
En icke– strukturerad intervju kan respondenter ge fler svarsalternativ beroende på 
erfarenheter, attityder och språkvanor.19.  
 
Jag kommer att använda mig av en icke-standardiserad och en icke-strukturerad intervjuform. 
Eftersom jag i förstahand ska förstå Mediamakarnas tankesätt så behöver jag så mycket och 
riklig information som möjligt för att på ett rättvist sätt kunna analysera respondenternas 
åsikter.  Då lämpar sig den icke-strukturerade intervjuformen bäst där frågorna är så öppna 
som möjligt. En annan anledning till att jag valde icke-strukturerad är att jag vill nyttja 
respondenternas kapacitet till fullo eftersom besvaranden av frågor till stor del utgör syftet. 
Varför jag valt den icke-standardiserade formen framför den standardiserade är att jag vill 
styra så lite som möjligt och låta respondenten inneha huvudrollen vid intervjun. Istället för 
att fokusera på mina frågor så fokuserar jag på respondentens svar. Därefter omvandlar jag 
mina frågor och ställer dem där de bäst passar in. Hade jag valt den standardiserade formen så 
hade respondenten troligtvis blivit obekväm eftersom personen inte har fått prata fritt. 
Sannolikheten att vi hoppar mellan olika ämnen är hög vilket medför att intervjun blir 
trögflytande. 
                                                 
17 Patel, Davidsson. 1991, s 60-61 
18 Andersen, Heine. 1994 s  84-85 
19 Bell, Judith. 1993 s 91-93 
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2.4.5 Intervjuer 
 
Jag har intervjuat tre personer. De personer jag valde att intervjua är Fredrik Sandblad, 
Richard Ehlesjö, ägare och chefer av Mediamakarna samt Erik Sundblad som är säljare på 
företaget. Jag började med att intervjua Fredrik eftersom hans arbetsuppgifter låg närmast 
mina problemformuleringar rörande motivation och rollfördelningar i företaget. Han gav sin 
syn på företagets nuvarande situation och diskuterade företagets modeller för att öka 
Mediamakarnas konkurrenskraft inför framtiden. För att intervjuerna skulle bli så bra som 
möjligt ville jag intervjua den person med mest kunskap och ansvar inom det ämne jag skriver 
om. Det betyder att ledningens värderingar till stor del är Fredriks värderingar. Rickard valdes 
eftersom han är delägare och har en god insyn över företaget. Han har dock en mindre roll i 
denna uppsats eftersom hans primära arbetsuppgifter inom företaget är av administrativ samt 
ekonomisk karaktär. Erik valdes ut tack vare hans roll som säljare. Jag vill ha med hans tankar 
kring motivation och ledarskap eftersom han är en av dem som arbetar inom företaget. Han 
har god insyn om chefernas ledaregenskaper och därmed får jag möjlighet att ”stämma av” 
och se om ledarnas ord efterföljs inom företaget. 
  
 Jag intervjuade respondenterna separat och inte i grupp. Fördelen är att den intervjuade inte 
tar intryck av andra och därmed tror jag mig få en mer nyanserad bild av verkligheten. Jag är 
medveten om att en del personer tycker det är obehagligt med bandspelare under intervju men 
ingen av respondenterna sade sig uppleva något större problem eller obehag. Intervjuerna 
behandlade hur Mediamakarna skapar en miljö så att säljarna får en så hög motivationsgrad 
som möjligt inför arbetsuppgifterna. Respondenterna förde, generellt sätt, en mycket god 
dialog vid intervjutillfällena. Vid separata intervjuer samlar man på sig flera intryck än att 
bara lyssna på vad personen har att säga. Man får möjlighet att ”läsa mellan raderna”; med 
andra ord möjlighet att studera kroppsspråket och se hur respondenterna reagerar på olika 
frågor. I och med detta tillvägagångssätt så fick jag en bättre känsla för vad respondenten 
tycker och tänker vilket kan vara mycket värdefullt. Jag tror att det här är en mycket större 
fördel gentemot att skicka standardiserade frågeformulär. Intervjumallens utformning grundar 
sig på den valda teorin i uppsatsen. För att få fram önskade fakta bör förtroende skapas mellan 
forskare och respondent i början av intervjun. Förtroende skapas genom ärlighet där forskaren 
bland annat redogör för sina intentioner med intervjun samt att respondenten ska ha så fria 
tyglar som möjligt. Detta för att på bästa sätt få respondentens egna värderingar och på så sätt 
skapa delaktighet i intervjun.      
 

2.5 Trovärdighet 
 
För att en undersökning ska anses trovärdig brukar forskare nämna två centrala begrepp; 
reliabilitet samt validitet20.Logiskt och systematiskt sammanhang i texten ökar förmodligen 
förtroendet hos läsaren. Stöd i form av faktauppgifter och andra undersökningar inom samma 
område som uppnått liknande resultat ökar det också21.  Men även om vi inte avser att ”mäta” 
något i egentlig bemärkelse, måste vi på något sätt försäkra oss om att vi vet vad vi gör. Dels 
måste vi veta att vi undersöker det vi avser att undersöka, dvs. vi måste veta att vi har god 
validitet. Dels måste vi veta att vi gör det på ett tillförlitligt sätt, dvs. vi måste veta att vi har 
god reliabilitet22.Validitet och reliabilitet står i ett visst förhållande till varandra som gör att vi 

                                                 
20 Eriksson & Wiederheim – Paul.1999, s 38 
21 Ibid s 36 
22 Patel, Davidsson. 1991, s 85  
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inte bara kan koncentrera oss på det ena och låta bli det andra. Tre tumregler lyder så här: 1. 
Hög reliabilitet är ingen garanti för hög validitet. 2. Låg reliabilitet ger låg validitet. 3. 
Fullständig reliabilitet är en förutsättning för fullständig validitet.  
 
Patel säger att om man använder sig av intervjuer eller observationer är undersökningens 
tillförlitlighet i hög grad relaterad till intervjuarens och observatörens förmåga. 
Förutsättningar för god reliabilitet är att intervjuaren och observatören är tränade samt att man 
använder sig av strukturerande observationer eller standardiserade intervjuer23. Han menar 
också att om man är två vid observationen så kan man bättre kontrollera reliabilitet. För mig 
är detta omöjligt eftersom jag skriver uppsatsen själv och att ta med en utomstående person 
som inte är insatt i arbetet ser jag som irrelevant. Det jag däremot använt mig av för att höja 
reliabiliteten är att jag vid varje intervju använt bandspelare. Genom detta arbetssätt har jag 
möjlighet att lyssna på intervjuerna flera gånger om oklarheter skulle ha uppstått vid första 
avlyssningen. Dessutom har jag skrivit ned intervjuerna och därför kunnat strukturera upp de 
olika problemen i olika teman. På så sätt har jag fått en bättre överblick och kunnat hantera 
materialet på ett mer överskådligt sätt. Patel menar att detta också är ett bra tillvägagångssätt 
för att säkra reliabiliteten.  
 
Att få exakt samma resultat vid upprepade prövningar är inte sannolikt på grund av att 
människans handlande inte är statiskt. Tekniker som kan förstärka resultaten kan vara 
forskarens position. Forskarens position innebär att forskaren förklarar kriterierna för hur han 
valt ut respondenterna och vilket socialt sammanhang informationen hämtats ifrån24.  
 
Jag har arbetet med att stärka pålitligheten i uppsatsen genom att noga beskriva valet av 
respondenter. Platsen för intervjun kan påverka resultatet och av den orsaken bör en plats 
väljas där intervjun kan utföras ostörd25. Det ska vara en neutral plats där respondenten 
känner sig hemma26. Intervjuerna som utförts har ägt rum vid respondentens arbetsplats för att 
ge trygghet till den intervjuande. Jag har under arbetets gång intervjuat vissa personer fler 
gånger än andra eftersom jag har haft behov av att komplettera personernas visioner och 
åsikter mer tydligt. 
  

2.6 Källkritik 
 
Vid intervjutillfällena är det svårt att veta om respondenterna är helt ärliga. En nackdel med 
att använda sig av bandinspelning under intervjuer kan vara att respondenterna blir hämmade 
av bandspelaren och på så vis blir mer vaksamma i sina svar. Även om de sa att det inte var 
något problem så kan bandspelaren göra att deras personliga värderingar inte riktigt kommer 
fram.  
 
Pålitligheten i min uppsats är också svår att bedöma. Mycket beror på egna värderingar och 
upplevelser från de olika intervjuerna. Om jag skulle göra om dessa intervjuer med de tre 
respondenterna vid en annan tidpunkt så kan de ha ändrat sin uppfattning och således kan 
svaren på frågorna jag ställer bli annorlunda. Ett annat problem är att jag som intervjuare inte 
har någon större pratisk erfarenhet av att intervjua. Det hjälper emellertid att ”läsa på”  hur 

                                                 
23 Patel, Davidsson. 1991, s 87 
24 Merriam,Sharan. 1994, s 180   
25 Repstad, Pål. 1993, s 65 
26 Ibid s 65 

 

10 
 
 
 



 
 

man ska agera och hur man ska lägga upp intervjuerna. Detta kompenserar dock inte en riktig 
”intervjuares” kunskaper och rutin.  
 
Urvalet av respondenterna kan ha färgat uppsatsen på grund av att de kanske inte är en 
representativ grupp. Detta kan vara en nackdel med att inte genomföra intervjuer på samtliga 
tänkbara respondenter men personerna jag valde att intervjua är de mest insatta i ämnet så 
därför föll det sig naturligt att dessa personer ingick i uppsatsen. En annan nackdel var att det 
tog lång tid mellan den första och sista intervjun. Förutsättningarna inom företaget kan ha 
ändrats under denna tid och på så vis kanske jag har erhållit andra svar på exakt samma 
frågor.   
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3. Teori 
 
I detta kapitel redogör jag för den teoretiska bakgrund jag valt att använda i uppsatsen.  
 

3.1 Vad gör oss motiverade?      
 
Varför arbetar vi? 
 
Arbetet förbinder oss med en verklig värld som talar om för oss ifall våra idéer och visioner är 
hållbara. Det kräver att vi tuktar vår begåvning och bemästrar våra impulser. För att 
förverkliga våra möjligheter måste vi målinrikta dem på ett sätt som knyter oss an till den 
mänskliga gemenskapen. Vi behöver känna att vi behövs. Och för att känna att vi behövs 
måste vi bli bedömda av andra enligt den måttstocken, påtagligt eller ej, som vår kultur 
använder. Vår känsla av värdighet och egenvärde är beroende av att vi blir erkända av andra 
människor genom vårt arbete. Utan arbete sjunker vi i värde. Vi behöver arbeta27.  
 
Även hoppet är en faktor som bidrar till att vi arbetar. Av de emotionella nödvändigheter som 
styrs av våra värderingar och möjligheter hoppas vi att det arbete vi utfört förväntar vi oss 
belöningar såsom pengar, njutning, uppskattning, berömmelse, makt, kunskap och 
möjligheten att få känna tillfredsställelsen av kreativt förverkligande28.   
         
Goda ledare kan inte skapa motivation hos andra, men de kan vägleda och förstärka den. 
Optimistiska och stödjande ledare får fram en positiv attityd hos dem de leder, men oroliga, 
pessimistiska ledare får alla att må sämre. En skicklig tränare kan underblåsa ett lags 
gåpåaranda och segervilja. Men det ledarskap som hjälper till att motivera bäst bygger först 
och främst på förståelse av de leddas värderingar. Att identifiera våra dynamiska värderingar 
bör göras för att förstå vad som motiverar oss själva och andra. I sin tur kan detta visa vägen 
för både organisationsproduktivitet och utveckling av vår enskilda arbetsförmåga29. 
 
Alla vi människor föds med dynamiska tendenser, drivkrafter som styr våra handlingar. Under 
uppväxten kan vi utveckla dessa drivkrafter genom att bestämma vad vi bör göra och vad vi 
inte bör göra i olika situationer och med att disciplinera oss rätt, nå våra önskvärda mål. 
Mänskligt beslutsfattande är genetiskt programmerat i mindre utsträckning än andras varelser. 
Gemensamma drivkrafter ( sociala karaktärstyper) gör det möjligt för oss att så att säga 
handla instinktivt, på ett sätt som är gemensamt för medlemmarna av en kultur och som 
underlättar ändamålsenliga sociala relationer30.   
 
För de människor som har satsat på att utveckla sig själva och som skapar goda resultat, som 

de tror på, de behöver ingen som motiverar dem. – Boethius, Ehdin. 
 

När man talar om motivation är det viktigt att skilja mellan yttre och inre motivation. Den 
yttre motivationen går ut på att skjuta och knuffa på bakifrån samtidigt som man lockar 
framifrån med belöningar. Så fort man lagt undan piskan och slutar viftar med morötterna så 

                                                 
27 Maccoby, Michael. 1991,s 51-52 
28 Ibid s 51-52 
29 Ibid s 53 
30 Ibid s 54 
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stannar, som alla vet, åsnan. Det leder till en ond cirkel där förväntningarna på större 
belöningar ökar och som tillslut spricker när man inte kan tillfredsställa dem längre. Den inre 
motivationen är däremot fast förankrad inuti individen och i det du finner meningsfullt. Du 
har din egen generator som ger dig kraft31.  
 
Men det krävs dock två förutsättningar för att den inre motivationen ska skapas. Den första är 
att det finns ett väl fungerande värdesystem som kommuniceras klart och tydligt. Visionen 
och målen för företaget skapas genom ett fungerande värdesystem. För att nå ett fungerande 
värdesystem behövs att för företaget har de rätta värderingarna. De måste vara väl genomlysta 
och ärligt menade och får inte stå i konflikt med varandra. Den andra förutsättningen för att 
skapa den inre motivationen är individen måste vara klara över sina egna värderingar. Ni 
måste på egen hand lista ut vad ni värderar mest och om denna värdering överensstämmer 
med företagets så finns det möjligheter att ni hittar mening i ert arbete och frigör er potential. 
Ett bra värdesystem skapar mening, meningen ger er era motiv och motiven är grunden för er 
inre motivation32.   
 

3.2 Motiverade medarbetare 
 
Det är viktigt att miljön i företaget är sådan att den lockar fram egenskaper som lojalitet, 
ansvarskänsla, motivation, entusiasm, arbetsiver, självständighet, flexibilitet. Detta leder i sin 
tur till låg personalomsättning, god samarbetsanda och hög kvalitet. För att uppnå dessa 
fördelar så måste man arbeta med strukturen i företaget. Det finns inga genvägar. Här kommer 
ett antal praktiska exempel en ledare kan ta till för att skapa motiverade medarbetare33.  
 
Eftersom arbetsmotivationen kommer inifrån så ska företagskulturen byggas så att 
medarbetarna förstår och känner ansvar för de gemensamma målen. Därmed skapas en 
atmosfär där arbetarna är beredda på att ta risker och hela tiden lära sig nya saker. 
Risktagande leder i sin tur till tillväxt och vinster med ökat självförtroende bland 
medarbetarna. För att varje medarbetare ska känna att han eller hon är respekterad ska du som 
ledare vistas mycket bland medarbetarna så att de får en känsla att du verkligen bryr dig om 
dem. Engagemang styrs av delaktigheten i verksamheten. Istället för att medarbetaren sitter av 
åtta timmar per dag bör ledaren skapa en känsla för medarbetaren att den är delägare i 
företaget. Många företag erbjuder sina anställda denna möjlighet genom aktietilldelningar 
eller personalkonvertibler. En annan viktig motivationshöjande faktor är att företaget 
accepterar vissa misstag från sina medarbetare. Om man vill att medarbetarna ska ta mer 
ansvar så behövs sådana åtgärder. Accepterar man inte vissa felsteg så kommer man aldrig att 
vinna framgångar34. 
 
Slutligen kan fester vara ett bra sätt att skapa motiverade medarbetare. Det är bra om 
personalen vid några tillfällen per år får chansen att umgås rent privat, utanför företagets 
väggar. Konferenser, personalfester och gemensamma utflykter hjälper alltid till att stärka de 
sociala banden. Det viktigaste är inte syftet med aktiviteterna – det är att ni träffas utanför 
arbetet. Detta kan också få bra effekt för de anställdas makar eller sambor och barn om de får 
en positiv bild av företaget, byggd på egna intryck. Dina medarbetare har lättare att få 

                                                 
31 Boethius, Ehdin. 1993, s 39   
32 Ibid s 40 - 41 
33 Lundén, Björn. 2001, s 92 
34 Ibid s 92-95 
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acceptans hemma för övertidsarbete eller tjänsteresor om familjemedlemmar känner till så 
mycket som möjligt om företaget och har en positiv syn på det35. 
 

3.3 Herzbergs tvåfaktorteori 
 
Hygienfaktorerna är förhållanden och villkor i omgivningen på arbetsplatsen som måste vara 
uppfyllda för att inte människan ska vantrivas. Motivationsfaktorerna är kopplade till själva 
arbetsuppgiften och när dessa är tillgodosedda är det möjligt att trivas och känna motivation 
för en arbetsuppgift. Vad Herzberg menar ger upphov till motivation är inre belöningar och 
därför härstammar motivationen från ett djupare skikt i personligheten och väcks av känslan 
av att förstå, behärska, bestämma, medverka och utvecklas. Dessa känslor påverkas inte i så 
stor omfattning av den yttre miljön, utan stimuleras framför allt av arbetsuppgiftens innehåll 
och krav36. Av detta fastställer Herzbergs att en god miljö kan skapa trivsel men ger inte 
automatiskt hög motivation, utan hög motivation skapas av stimulerande arbetsuppgifter. 
Kontentan av Herzbergs tvåfaktorteori är att fokus bör ligga på att anpassa arbetsuppgifterna 
så att de bättre överensstämmer med intressen, mål och förmågor hos individerna37.  
 
 Hög arbets- 

tillfredsställelse  
 

Acceptabel  
arbets- 
tillfredsställelse 

Hygienfaktorer
 
Personal- 
politik 
 
Arbetsledning 
 
Arbetsvillkor 
 
Lön 
 
Fysisk miljö 

Motivationsfaktorer 
 
Prestation 
 
Erkännande 
 
Arbetsupp- 
gifter 
 
Ansvar 
 
Utvecklings- 
möjligheter 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Låg arbets- 
tillfredsställelse  

 
Figur 2: Herzbergs tvåfaktorsteori 
Källa: Hellriegel, Jackson, 2005, s 402-403 

                                                 
35 Lundén, Björn. 2001, s 95-96 
36 Hellriegel, Jackson, 2005, s 402-403  
37 Ibid 402-403 

 

14 
 
 
 



 
 

3.4 Mänskliga drivkrafter 
 
Forskaren Michael Maccoby har försökt hitta den röda tråden när det gäller sökandet efter mål 
och beteenden som är gemensamma för alla kulturer som har lett till att drivkrafter har delats 
in i åtta olika kategorier. Självbevarelse, samhörighet, njutning, information, kunnande, lek, 
värdighet och mening. Alla människor ger i en eller annan form uttryck för alla dessa 
drivkrafter dock i olika grad. Förutom att de kommer i konflikt med varandra så kan en person 
riskera livet för att bevara sin värdighet, skydda andra personer eller att  riskera livet för 
religionens skull. Självbevarelsedriften går vanligen före alla andra men eftersom alla de åtta 
drivkrafterna är vad som gör oss mänskliga så kan vi inte rangordna dem såsom 
nödvändigtvis högre eller lägre. Vad man däremot kan säga är att varje drivkraft kan uttryckas 
på ett sätt som antagligen är lägre – primitivt och barnsligt – eller högre – moget och 
utvecklat38.  
 
I vardagsspråk talar vi om behov, inte drivkrafter. Vi säger ”Jag behöver arbeta” och inte ”jag 
känner driften att arbeta”. Därför särskiljs behoven i tre typer. Utvecklingsbehovet aktiverar 
oss att skapa konst och vetenskap. Dit hör behovet att veta, att prestera och att skapa genom 
konst och vetenskap. Vidmakthållandebehov håller oss igång och bevarar en känsla av 
värdighet genom goda vanor. Hit hör bl a sömn, övning av själ och kropp samt goda seder. 
Tvångsmässiga behov försvagar oss. Droger, ansträngningsfri lyx och falska förhoppningar 
hör till denna kategori39.  
 
Vi är mest motiverad att arbeta när arbetet tillfredsställer våra utvecklingsbehov. Vi känner 
störst produktiv energi när vi har möjlighet att tillfredsställa dessa behov i ett jämviktstillstånd 
mellan arbete och lek. Antingen förstärks och målinriktas vår energi av dessa aktiviteter, eller 
också skingras den av tvångsmässiga behov och stelnar av att behoven förträngs40.   
 

3.4.1 Det åtta drivkrafterna i arbetslivet  
 
Självbevarelse: När vår självbevarelsedrift blir utlöst dominerar känslor av flykt och kamp 
samt katastrofbilder våra tankar och beteenden. Möjligheten till avsked och arbetslöshet, och 
även osäkerheten i samband med en omorganisation, väcker självbevarelsedriften. Gott 
ledarskap kan motverka överlevnadsångesten genom att framställa en hoppfull vision och 
styra människor till handling. Det är däremot viktigt att kunna göra en bra balansgång för 
ibland är det bra för en ledare att säga till människorna att om de inte skär ned på kostnaden, 
producerar mer, förbättrar kvaliteten så kommer företaget att gå under. För många anställda, 
särskilt i stora organisationer, blir personlig trygghet det förhärskande behovet. Undvikande 
av fara, självförsvar och försvar av den grupp man tillhör är karaktärstyper som tillhör denna 
drivkraft41.  
 
Samhörighet: Driften till tillgivenhet, omsorg, skydd, erkännande, kommunikation och 
gemenskap. Samhörighet är väsentlig för den själsliga hälsan. Redan från den tidiga 
barndomen så strävar vi att få anknytning och bli förstådda till andra människor. Drifterna till 
omsorg och beskydd kan dock lätt krocka med de mer individualistiska drifterna såsom 
oberoende, kunnande, lek och värdighet. I och med att vi undvika isolering men ändå vara 
                                                 
38 Maccoby, Michael. 1991, s 56 
39 Ibid s 56-57 
40 Ibid s 58 
41 Ibid s 60-61 
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mer individualiserade så måste vi leta reda på andra som delar våra värderingar och stöder 
våra syften Utvecklingen av samhörighetsdriften kräver förmåga att ifrågasätta auktoriteter 
och bryta beroendebojorna. Samhörighetstypen kontra självutvecklaren är mindre 
självständig, mer benägna att söka mentorer samt mindre kritiska till föräldrar och 
auktoritet42.  
 
Njutning: Njutning och smärta är spädbarnets första sätt att lära sig och de utövar ett ständigt 
inflytande på alla drivkrafter. Drivkrafter inom denna grupp är bland annat sexuell 
tillfredsställelse, stimulans, glädje, skönhet. Vad får då njutningsvärdena för följder för 
arbetslivet? Att människor förväntar sig att arbetet är roligt. Om arbetet är roligt och mer 
lekfullt så kommer människor att ge mer av sig själva i arbetet. Om arbetet är tråkigt så 
kommer personalen att söka njutning på olika sätt som får dem att vända sig bort från 
arbetet43.  
 
Information: Kultur och språk formar informationsdriften. I olika kulturer närmar sig och 
namnger människor omvärlden i enlighet med sina behov och traditioner. Vi är mest 
motiverade att skaffa information som tillfredsställer våra värderingar. Försvararna spetsar 
öronen när information om hot och minskade trygghetskänslor kommer upp medan 
innovatörer söker information för att utforma nyheten. Självutvecklarna har sedan barnsbenen 
hittat informationer som vidgar deras horisont för att hitta utvecklingstendenser som 
förbereder dem för en evigt föränderlig framtid. Informationsbrist är oroande för människor. 
De vill ha information som talar om hur vi klarar oss, hur vi bedöms. Dels för att kunna 
anpassa sig men också för att se sina svaga sidor för att kunna förbättra dem. I och med att vi 
växer upp lär vi oss förvärva, lagra och bearbeta information mer effektivt och förverkliga 
våra strävanden efter anpassningar till vår omgivning gjorts. Genom att lösa problem och 
pröva hypoteser kan vi skapa meningsfulla kunskaper44.  
 
Kunnande: Driften till kompetens, kontroll, äganderätt, oberoende, prestationer och makt. 
Kunskapsdriften är inte bara riktad mot yttervärlden utan också mot det egna jaget. 
Överlevnad och hopp om framgång kräver kompetens. Prestationsbehovet stärker och 
utvecklar kunskapsdriften. Människor blir motiverade av utmaningar som anstränger men inte 
överstiger deras färdigheter. Andra former av kunnande är kontroll och makt. Lord Actons 
gick djupare och sa att ”makt har en benägenhet att korrumpera och absolut makt korrumperar 
absolut”. Innebörden av makt skiftar mellan olika typer. Försvarare ser främst till att skydda 
sig själva, experterna ser möjligheter att utföra sitt jobb på sitt eget sätt medan slutligen 
innovatörerna organiserar nya vägar för att exempelvis betjäna kunderna bättre45. 
 
Lek: I leken ingår att man uttrycker sig själv genom upptäckt, experimenterande och 
uppfinning. I sina högst utvecklade former sammansmälter leken med kunnandet för att bli 
kreativt arbete. Den form av innovation är avhängig av den disciplinerade teknik som är 
nödvändigt för att uttrycka konstnärlig, vetenskaplig och ekonomisk intuition med skönhet 
och elegans. För att få mer motiverade medarbetare så vill den nya generationen ha mer lek i 
arbetet och en ledning som kan ge dem det. De människor som är mest effektiva med datorer 
har lekt med dem. De känner sig ogenerade med maskinen som sitt redskap, inte sin herre. 
Denna leklust kommer bäst till uttryck när möjligheterna finns att ifrågasätta organisatoriska 

                                                 
42 Maccoby, Michael. 1991, s 62-65 
43 Ibid s 65-66 
44 Ibid s 66-68 
45 Ibid s 68-69 
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former och pröva nya arbetssätt, experimentera och göra innovationer. Driften till upptäckt, 
fantasi, äventyr, konkurrens, experiment, kreativitet och innovation46.    
 
Värdighet: Vi måste värdera oss själva för att kunna överleva. Vår känsla av värdighet, 
självuppskattning och integritet är väsentlig för produktiv motivation. De människor som 
gäckas pga. sin värdighet kan till stor del bero på mänsklig destruktivitet. Gandhi påpekade att 
människor som saknar värdighet inte kunde utöva ickevåldsbetonad satyagraha 
(sanningskraft). Vi måste ge uttryck för vår vrede och antingen hämnas förödmjukelse eller 
aktivera en känsla av ödmjukhet genom bön. Som kultur har vi ett starkt behov av att vinna 
och en överdos av optimism. Därmed blir det tungt att bli märkt som förlorare av dig själv och 
kollegor eftersom vi förväntar oss att alltid vinna. På arbetsplatsen respekterar en god ledning 
inte bara personalen utan ger dem också möjlighet att vinna genom att ställa upp mål som är 
uppnåeliga. Den effektive chefen lyfter fram sin personal som vinnare vid framgångar inför 
arbetskamraterna. Framgången måste emellertid vara verklig för att fungera motiverande, och 
belöningen måste vara meningsfull för andra som erkänner och bestryker den gjorda 
prestationen. Annars kan belöningen få motsatt effekt47. 
 
Mening: Driften att integrera andra drifter och finna mening i varje situation genom att fylla 
den med värde, söka skäl och finna hopp i religiösa upplevelser. Utan mening som ger hopp 
finns ingen motivation. Harry Stack Sullivan skilde mellan tre slag av mänsklig mening: 1. 
Universella – grundade på gemensamma mänskliga erfarenheter t ex att solen är källa till ljus 
och liv. 2. Kulturellt given – är inbäddade i språk och folklore och lärs in av alla medlemmar i 
en viss kultur. 3. Privat – enskilda erfarenheter. Med anledning av att vårt samhälle har 
försvagats av traditionella religioner, familjeband och patriotism så har meningen blivit ett 
problem, framförallt arbetets mening. När alla finner samma mening i arbetet, blir 
arbetsmiljön mer tilltalande och motivationen stärks48.     
 

3.5 Ledarens tre huvuduppgifter 
 
Chefer och ledare har en mängd roller, funktioner och uppgifter. Dessa varierar utifrån den 
situation som organisationen befinner sig i, den uppgift man har att lösa och utifrån vilka 
medarbetare som finns tillgängliga för att utföra arbetet. Chefens personlighet, värderingar 
och erfarenheter, tillsammans med hans/hennes kompetens och yrkesskicklighet, är 
ytterliggare faktorer som påverkar chefers sätt att leda i en given situation. De tre 
övergripande rollerna är visionären, teambyggaren och föredömet49.     
  

3.5.1 Visionären – att staka ut färdriktningen 
 
Framgångsrika ledare har förmågan att – på olika sätt – ge uttryck för de övergripande målen. 
De är bärare av en idé. De ställer mål och visar vägen och har en levande bild av hur det skall 
se ut när de övergripande målen är uppfyllda50. Att vara besätt av en ide kan smitta av sig på 
medarbetarna i den mån att de kanske inte ser exakt mål som ledaren men med en karismatisk 
personlighet kan han få med sig medarbetarna och få dem att tro på hans visioner. De allra 
                                                 
46 Maccoby, Michael. 1991, s 69-71 
47 Ibid s 71-74 
48 Ibid s 74-75 
49 Ahltorp, Birgitta. 1998, s 161 
50 Ibid s 161 
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mest lyckade ledarna är de som är goda kommunikatörer eftersom de förmår med ord och 
handling skapa visioner som alla kan se framför sig51.    
 
Willi Railo, idrottspsykolog från Norge, formulerar i boken ”Först till framtiden” sin syn på 
hur en bärkraftig vision skall vara. En bra vision är enligt honom att se något i framtiden som 
ingen annan lyckas se. Visionen skall inte vara en neutral bild utan den skall ha nerv i sig. 
Den ska skapa spänning, dynamik och kraft. Poängen är enligt honom att visionen skall ge 
medarbetarna möjlighet att se ett spännande resultat i framtiden, utan att de exakt vet vilken 
väg man skall gå för att komma dit. En vision bör alltså vara ärlig, uppriktig, genuint 
förankrad i bäraren av idén samt att den måste kunna kommuniceras till andra52.  
 
En bärkraftig vision skall ge medarbetarna en känsla av mening och den skall formulera 
medarbetarnas roller i det framtida arbetet. Visionen skall kunna gå att översätta till tydliga 
delmål. En vision är inspirerande. Visionären ska därefter, efter nedbrytningen av målen, 
kunna staka ut vars och ens individuella mål. På senare tid har medarbetarna annorlunda krav 
på chefen. Numera räcker det inte med att följa chefens direktiv utan de vill ha en förklaring 
till varför de bör göra uppgiften. Detta är någonting chefen måste kunna förklara. Han ska 
numera också kunna förklara varför förändringar är väsentliga för framgång53.  
 
Det visionära ledarskapet kräver att är chefen är synlig och att man tillbringar mycket tid med 
sina medarbetare: denna möjlighet har ökat kraftigt den senaste tiden tack vare de 
teknologiska utvecklingarna. Det är numera fullt möjligt att en den högste chefen sitter 
framför en monitor och berättar om de senaste affärshändelserna inför sina medarbetare 
världen över. Detta ökar chefens genomslagskraft. Ledaren bör helt enkelt vara en visionär 
som ser framåt, skapar en bild hur framtiden ska se ut och förmedlar denna bild till 
medarbetaren54.       
 

3.5.2 Teambyggaren – Att samla inåt 
 
Genom att arbeta med visioner så sätts delmål ut som senare blir individuella mål. När sedan 
resultatet gjorts så ställer sig den lagspelande coachen frågan: Vad lärde vi oss av det vi nyss 
gjorde? Nyckelorden för en lagspelande coach är träning, träning samt disciplin. Ambitionen 
är att skapa ett lag där medlemmarna delar ledarens vision och där ledaren utvecklar den 
individuella kompetensen bland samtliga chefer. Men för att kunna förädla och stärka 
kompetensen hos varje individ så krävs en miljö där medarbetare motiveras av egen kraft och 
känner meningsfullhet i det de gör. Ett sätt att skapa en sådan miljö är att ledare motiverar 
genom att vara goda förebilder. Andra sätt kan vara att man är tydliga i sina förväntningar 
eller rak feedback. Vad som får människor att känna stimulans och arbetsglädje varierar från 
person till person eftersom bakgrund, utbildningsnivå, personlighet, kön, ålder är olika. Vilka 
egenskaper ska en god ledare inneha för att kunna skapa bra team men dessutom kunna locka 
fram det bästa ur varje team55? 
 
 

                                                 
51 Ahltorp, Birgitta. 1998, s 162 
52 Ibid s 163 
53 Ibid s 165-166 
54 Ibid s 167-168 
55 Ibid s 169-171 
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Teambyggaren bör inneha dessa egenskaper56: 
 

• Se vad varje medarbetare behöver för att prestera sitt yttersta. 
• Genuint intresserade av andra människor och deras utveckling. 
• Lyssna neråt i organisationen. Att få medarbetare med sig och att motivera 

personalen blir allt viktigare. 
• Specialistkompetens kommer att tonas ned. Istället blir den sociala kompetensen 

allt viktigare. 
• Den teambyggande chefen är en drivande motor, en lagspelande coach som 

fungerar som både mentor och kompetensutvecklare.  
• Aldrig använder jag utan istället tänker de vi. De kan konsten att lyssna, är nyfikna 

av vad andra människor har att säga.  
 

3.5.3 Föredömet – Att företräda utåt 
 
Chefer måste i högre grad inrikta sig på att vara synliga och fungera som symboler/  
representanter för verksamheten såväl utåt som uppåt som inåt. Det blir allt viktigare att 
representera sin avdelning för chefer och ägare men likaså utåt gentemot kunder, leverantörer, 
media. Mediehanteringen har, åtminstone på toppledarnivå, kommit att bli en viktig 
ingrediens i hur man rustar sig för att möta nya krav57. En chef med makt och personlig 
genomslagskraft påverkar sin omgivning mer än han/hon ofta anar. Chefen/ledaren är en 
förebild – på gott och ont. Det en ledare gör har ofta större genomslagskraft än det en ledare 
säger. Hur stark förebild han/hon är beror till stor del på graden av sympati som medarbetarna 
känner inför personen. Vid låg sympati skapas det osäkerhet och rädsla bland medarbetarna58.  
 
En annan faktor är att chefer är större trendsättare än vad de själva tror. Ett exempel på det är 
när IBM jr installerades i chefsstolen och efterträdde sin far. För i tiden när man intervjuades i 
tv: s barndomen kunde man enbart ha ljusblåa skjortor som i tv kom att se ut som vita. När 
han hade gjort en tv intervju och åkte tillbaka till kontoret såg ett antal anställda honom på 
vägen upp till direktionsvåningen. Morgonen efter lär det ha småvimlat av ljusblå skjortor 
bland de anställda. Att företräda utåt, innebär ibland att man blir måltavla. Detta sker bland de 
flesta organisationer som tvingas genomföra nedläggningar och som innebär påfrestningar för 
personal och större omställningar. Chefens ensamhet och utsatthet är i dessa situationer 
påtaglig. Och hans/hennes roll som syndabock eller som måltavla för oro, besvikelse och 
anklagelser kan inte sällan upplevas som orättvisa59. 
 

3.6 Den gode ledaren – hur ser han/hon ut   
 
Finns det någon sann bild över hur den goda ledaren ska se ut? Bilden har skiftat under 1900 
talet hur en bra chef bör vara. Vissa menar att vi får det ledarskap vi förtjänar medan likaväl 
att man som medarbetare inte får välja sina chefer, nästan lika lite som cheferna får välja sina 
medarbetare. Det som också bidrar till att alla inte ser ledaren som bra kan vara att chefen har 
svårt att leva upp till alla de olika förväntningarna medarbetarna har på personen. Sunda 

                                                 
56 Ahltorp, Birgitta. 1998 s 171-173 
57 Ibid s 186 
58 Ibid s 187 
59 Ibid s 190 
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förnuftet säger ju helt enkelt att det inte går att leva upp till alla förväntningar. Samtidigt blir 
det ännu svårare att hålla en bra balansgång när chefen vet att han inte kan vara maximalt 
omtyckt av samtliga medarbetare. Eftersom vi alla har olika preferenser när det gäller att hitta 
den ideala ledaren kommer härmed ett urval av önskvärda egenskaper från medarbetare60. 
Han eller hon ska61:  
 

• Vara rättvis och kunna medla i konflikter 
• Vara rak 
• Vara vänlig mot alla 
• Kunna mest om jobbet, (annars har man ingen respekt för honom)  
• Ge klara besked och alltid vara ärlig 
• Älska människor och se till att vi får en trivsam arbetsplats 
• Ta sitt ledarskap på allvar, inte bara chefsrollen 
• Försvara sin avdelning gentemot dem däruppe 
• Vara objektiv och rättvis och inte ha några favoriter 
• Vara rakryggad och stå för sitt ord, även om det egna jobbet är i fara 

3.7 Roller i ett team 
 
Vad för roller bör då finnas i ett team så att det utvecklas, på såväl ett effektivt som ett 
kreativt sätt? En bra modell som förklarar vilka egenskaper och personligheter som behövs i 
ett team finn i TROL – modellen62 som Birgitta Ahltorp valt att kalla det. Denna modell 
innehar åtta roller. Alla dessa roller behövs och vissa personer kan ibland inneha flera roller 
inom gruppen. 
 
Ordföranden - En social, utåtriktad person som är bra på att samordna gruppens arbete med 
pondus och disciplin. Han är teamets sociala ledare och är en person som dominerar gruppen 
utan att självhäva sig. Ser objektivt på gruppens starka och svaga sidor.  
 
Produceraren – En drivande person med stort engagemang för uppgiften. Ser till resultaten i 
första hand, bryr sig egentligen inte hur saker görs, bara det blir ett bra resultat. Produceraren 
är den som får saker att hända.  
 
Idéspridaren – Det är denne som kommer med de nya idéerna och som oftast ger radikala 
förslag till nya lösningar men som i övrigt inte låter göra sin stämma hörd. Ser oftast till 
helheten och kan därför missa väsentliga detaljer. Är oftast envis och har svårt att lyssna på 
andras idéer och det kan leda till att personen ger upp om ens idéer inte går igenom.     
 
Analytiker – En solid och pålitlig person vars omdöme sällan klickar men kan dock vara lite 
fantasilös. Sakorienterad och stabil men lite sval i sin framtoning. Är den personen i gruppen 
som bromsar vid alltför vidlyftiga risktaganden. Denne person brukar ta till sig och tolkar 
stora mängder skrivet material.  
 
Organisatören – Bra på att strukturera arbetsuppgifter och göra upp tidsplaner. Är oftast en 
stabil och välkontrollerad person. Är den som ser till att delmålen uppfylls enligt planen och 

                                                 
60 Ahltorp, Birgitta. 1998, s 197 
61 Ibid s 197 
62 Ibid s 177-180 
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gillar inte att ändra på i de förhand uppgjorda planer. Blir oftast sedd som teamets 
administratör och gruppens ordningsman. Han/hon rycks sällan med av spekulativa idéer. 
 
Nätverkaren – Är en social och positiv person med många kontakter utåt, likaså tongivande 
och ofta avspänd person. Har lätt att fånga upp andras idéer och improviserar gärna. Personen 
är den som hindrar teamet från att stagnera. Är teamets resursinhämtare och jobbar effektivast 
när trycket runt omkring hårdnar. 
 
Integreraren – En social men på ett lågmält och personligt sätt. Är lyhörd för känslomässiga 
underströmmar och arbetar för samförstånd. Han/hon ogillar konflikter och därför prioriterar 
personen metoder som sprider sympati och motverkar splittring i teamet. Skapar en ”vi-
känsla” och håller ihop teamet så att alla trivs. Personen är bra på att finna kompromisser och 
är ofta diplomat.  
 
Finsliparen – En envis och detaljnoggrann person. Han ser till fakta i första hand och lämnar 
ingenting till slumpen. Han har ett utpräglat sinne för detaljer. Har mycket energi över även 
när andra börjar tycka att arbetet är färdigt. Finsliparen är teamets perfektionist.  
 

 
 
Figur 3. Roller i ett team 
Källa: Ahltorp, Birgitta. 1998, s 198
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3.8 Beröm och Kritik 
 
Att bli nonchalerad, bortglömd och osynliggjord kan verka förödande på en individs 
arbetsinsats. Alla människor behöver uppmuntran och beröm för att känna sig betydelsefulla 
och för att känna arbetsglädje. Alla behöver med andra ord uppskattning. Detta kan göras 
genom individuella bedömningar eller kollektiva belöningar som t.ex. en tårta eller present 
när ett viktigt mål har uppnåtts genom. Det är inte själva presenten som stärker gruppen och 
sammanhållningen utan själva gesten. Uppskattning för uppskattningens skull är aldrig bra 
utan den ska visas när det verkligen är befogat. Dessutom är det inte bra om det blir 
slentrianmässigt. Belöningens värde ligger till stor del i att den är oförutsägbar. Att vara 
rättvis är svårt. Bara för att du tycker om en speciell person så får du inte glömma bort 
uppskattningen för de andra medarbetarna. Det kan med tiden leda till avundsjuka bland 
övriga medarbetare. Däremot är det naturligt att vissa får mer beröm än andra, beroende på 
skillnader i framsteg63.   
 
Kritik fyller en viktig funktion trots att det känns smärtsamt för den som kritiseras. 
Förutsättningarna blir lättare om kritiken är konstruktiv, berättigad, tydlig och i proportion till 
det som har inträffat. För att arbetet ska kunna fungera och fortskrida effektivt så måste man 
ha klart för sig att kritik är något som måste uppskattas och respekteras, både av dig samt dina 
medarbetare. Om en anställd inte vet att den gör fel så har den ingen möjlighet att förbättra 
sig. Därför bör en ledare framlägga kritiken på följande sätt: Konstruktiv kritik är den enda 
befogade kritiken. Meningen är att få personen i fråga att förstå hur han eller hon ska kunna 
lära sig av sina misstag. Om du inte kan ge konstruktiv kritik så kommer medarbetaren inte ta 
till sig vad du säger/vill förmedla. Det gäller för ledaren att vara saklig och behålla en 
samtalston. Ge dig inte ut i några känslomässigt laddade hysterianfall, utan förklara enkelt och 
sakligt hur uppgiften enigt din mening borde ha utförts64.  
 
I korthet bör varje ledare även tänka på dessa faktorer65: 

• Ge kritiken så fort som möjligt efter misstaget. Ju mer aktuell situationen är , desto 
bättre är det. 

• Lyssna vad personen har att säga. Det kan vara så att det är du som missuppfattat 
någonting. Du bör därmed låta den andre personen komma till tals. 

• När ni väl hittat vad problemet vad, resonera fram en lösning tillsammans så detta inte 
sker igen.   

 
 
 

 

 
 

                                                 
63 Lundén, Björn. 2001, s  97-98 
64 Ibid s  99-101 
65 Ibid s 101-102 
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4 Empiri 
 
Empirikapitlet i uppsatsen bygger på det teoretiska kapitlet genom olika intervjuer som gjorts 
med insatta personer på företaget Mediamakarna. Personerna redogör bl a för företagets syn 
på ledarskap och rollfördelningar.   

4.1 Fredriks syn på motivation  
 
Enligt Fredrik så är motivation indelat i två olika aspekter; en inre samt en yttre motivation. 
För att resultatet ska bli så tydligt som möjligt så måste man förstärka säljarnas motivation, 
upptäcka vad de vill med arbetet och få dem att känna att de kan påverka sin egen 
arbetssituation. Han nämner att motivation finns med som en röd tråd i allt som gör på 
företaget och att den processen aldrig stagnerar. Säljaren ska förstå att ett bra arbete ska få 
belöningar i form av pengar, ansvar, utvecklingsmöjligheter samt andra mer åtråvärda 
arbetsuppgifter. Säljarna ska veta att man kan påverka sin egen arbetssituation både på lång 
och kort sikt för att nå sina personliga mål. Fredrik säger att detta är det viktigaste med 
motivation. Säljarna ska inse att det inte behöver vara en utvecklingskurva på fem år eller 
liknade för att avancera. Fredrik märker att de som visar framfötterna och hela tiden kan 
motivera sig själva så behövs inga ideliga påpekanden angående motivation eftersom den 
redan existerar. Däremot bör man påminna dem om varför de är här. Att skapa den rätta 
känslan bland säljarna, samt påminna om deras personliga mål är en oerhörd viktigt del av 
Fredriks arbetsuppgift för att både säljarna och företaget ska kunna utvecklas i rätt riktning.  
 
Att kunna motivera säljare kräver att cheferna är motiverade inför de olika utmaningarna de 
ställs inför. Fredrik nämner att hans personliga drivkrafter är att utmana sig själv och se om 
han klarar uppgiften att driva någonting eget. Att våga kliva ut ur skuggan av tidigare chefer 
och visa för dem samt andra personer i sin omgivning att han klarar uppgiften att leda en 
grupp och ett företag i en god och positiv riktning.  När han tidigare var medarbetare/assistent 
till chefer så ”visste” man mycket bättre själv hur problemet skulle lösas. Nu är det upp till 
bevis och han märker att det är svårt att leda. Han vill, med kniven mot strupen, kunna fatta de 
svåra besluten. Drivkraften är också att förbättra de mindre bra sidor och därmed bli en mer 
kompetent ledare.  
 
Fredriks definitionen på yttre motivation är: ” Den som säljer 1:a ordern/ bäst i veckan får en 
kryssning till Åbo!”. Att med hjälp av priser och förmåner höja motivationen hos säljaren. 
Fredrik menar att det är ett bra sätt men i längden så måste ”priset” bli större med tiden och 
fortsätter med att ”tre biobiljetter” inte räcker efter ett tag. Till slut måste priset bestå av en 
vecka på Mallorca för att motivationen ska vara hög – och då för samma resultat som när de 
fick sina tre biobiljetter. Att bara arbeta med yttre motivation är som att skjuta sig själv i 
benet. Det kan vara bra att ha förmåner periodvis tex. när man har gruppmål. Det visar på 
uppskattning. Inre motivation däremot är det företaget vill prioritera.   
 
Mediamakarna vill skapa en dialog där säljarna ska förstå att de är en del av organisationen 
och att de har en chans att uppnå sina mål. Deras individuella mål går hand i hand med 
företaget eller vice versa. Den inre motivationen är det viktigaste uppskattningsvis 95 % och 
den yttre 5 %, lite som grädde på moset enligt Fredrik. Den yttre motivationen kan användas 
hos företaget när de ligger lite efter budget och måste ta igen tappet och ett sådant pris kan 
bestå av tex. en  kväll på Casino. 
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Fredrik utvecklar funderingarna om motivation och säger att han tror att en viss missnöjdhet 
kan infinna sig genom enbart yttre motivation. Han nämner sig själv som ett exempel när han 
var säljare. Han hade efter ha utfört en mycket god prestation erhållit ett priset bestående av 
ett 50 kronors vin. ”För det första så tycker jag inte ens om vin och för det andra:……… var 
50 kronor allt jag var värd? Har man haft en tung vecka och slitigt som ett djur för att uppnå 
målet – då är man ju stolt över bedriften. Den inre motivationen fick ett lyft, vinaren inget 
lyft”, säger Fredrik.  

4.2 Processen kring anställningar samt säljarnas drivkrafter 
 
Att hitta rätt sorts personer till företaget börjar, enligt Fredrik, redan vid anställningsintervjun. 
Man måste veta vad säljaren har som mål med sin anställning och få personen att beskriva i 
detalj sina mål för cheferna. Ett sådant exempel kan vara ”Det här vill jag åstadkomma inom 
försäljning …” och utifrån det tillsammans gå igenom om dessa mål kan verkställas inom 
Mediamakarna. Fredrik berättar att de vill fokusera i detalj på vad de egentligen menar och åt 
vilket håll säljarna vill utvecklas. Fredrik nämner att man redan nu vet att de kommer att 
ställas inför olika personaltillsättningar vid den förväntade expansionen. Då är det lika bra att 
förebygga denna problematik så mycket som möjligt genom att arbeta efter den modell som 
konstruerades redan på anställningsdagen. Detta för att minimera olika risker samt bibehålla 
en lugn och framgångsrik arbetsplats. Många söker sig till försäljning för att den sociala 
aspekten lockar. Fredrik påpekar dock att bara för att man är en social person så är det inte 
liktydligt med att automatiskt vara en bra säljare. Drivkraften hos säljarna ska bestå av de 
ständiga utmaningarna som jobbet medför och det ska helst glöda i ögonen på säljarna inför 
nya utmaningar. Säljare jobbar alltid under en viss press i och med att budgetmålen skall 
uppnås och då måste man våga utmana sig själv. Att tävla med sig själv är oerhört viktigt för 
när säljaren har nått sina uppsatta mål, så känner han en tillfredsställelse som förstärker hans 
självkänsla och därmed möjligheten att påverka sin egen lön.   
 
Som med de flesta saker så finns det alltid problematik vid anställningsintervjuer. Vid 
rekryteringen så kan ledningen få in en grupp på fem personer med likartade bakgrunder och 
förutsättningar. Av dessa slutar två redan efter en vecka och bara en kan tänkas bli lönsam på 
lång sikt enligt Fredrik. Givetvis får vi i ledningen själva ta på oss en del av ansvaret. Man 
ställer sig genast frågor om det är i urvalsprocessen, själva utbildningen eller informationen 
rent generellt som säljarna inte förstod. Detta är frågor som man ideligen ställer sig efter varje 
”misslyckande”. Generellt sett, säger Fredrik att många yngre som börjar inom 
försäljningsbranschen, inte egentligen vet så mycket om vad det handlar om. Säljarna tror 
oftast att om det är en bra produkt så ska kunderna lyssna och har kunderna behov för 
produkten så ska kunderna vara tillräckligt professionella för att ta sig tid och lyssna på vad 
säljarna har att säga. Vad det handlar om, enligt Fredrik, är att sälja in sig själv först. Kunden 
vill ”lära känna dig” innan han vill lyssna på vad du har att erbjuda. Att ”lära känna varandra” 
inför den korta tid som står till förfogande kan vara en jättetröskel och många säljare väljer att 
hoppa av redan här.  
 
Fredrik säger att: ”Ibland kanske vi ska påpeka mer om de negativa sidorna av arbetet men 
samtidigt är det en fara att måla upp alltför negativt. För när man börjar med försäljning så 
är det viktigaste man har själva engagemanget och tron på sig själv. Känns det då  att detta 
kommer bli jättesvårt så kanske man inte jobbar så förutsättningslöst som behövs”.  
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Han tror det handlar om att individanpassa informationen om hur verkligheten ser ut. För 
vissa kan det vara väldigt svårt att ”passera tröskeln” medan andra ser det som en ren 
utmaning. Det är väl på den här punkten vi tidigare inte varit ärliga nog gentemot oss själva 
eller säljarna och faktiskt redogjort för verkligheten. Här tror jag att vi i kan förbättra oss en 
hel del. När cheferna vet i detalj säljarnas olika målsättningar och motiv så har de en ”plan” 
eller tanke för respektive person inom företaget och det är personens egna ord man påminner 
dem om. Ett exempel är Christoffer som gärna vill bli ansvarig för en grupp och ledare med 
personalansvar. Vid nya projekt får han visa vägen och berätta för de övriga säljarna hur 
produkten ska säljas på ett bra sätt. Det får honom att bli motiverad eftersom det uppfyller 
Christoffers mål- personalansvar och ledarfunktioner. Sedan finns det exempel när cheferna 
får ha mer regelbundna möten med säljarna angående deras mål och framtid. Det kan röra sig 
om att påminna vissa oftare än andra och en anledning till detta kan vara att säljaren inte hittat  
sin inre motivation.  
 
Eftersom de jobbar med relativt unga människor – så finns ”problemet” att de kanske inte 
känner sig själva och vet vad de själva vill uppnå. Då vill ledningen att de glömmer bort sina 
långsiktiga planer och fokuserar mer på kortsiktiga mål. Exempel på detta kan låta enligt 
Fredrik: ”fram tills sommaren ska jag ha sålt x antal kronor, fått in y nya kunder varav minst 
z är återkommande osv.”. Detta med att ”bryta ned” mål är ett viktigt led i säljarutbildningen 
för att säljaren ska känna duglighet, få ökat självförtroende samt hitta känslan inför framtida 
projekt ”att det här grejar jag” . Målsättningen är att säljaren i fråga ska hitta sina långsiktiga 
mål under processen. Sedan finns det fall utanför dessa manualer. Ett sådant exempel är när 
arbetet tillfredsställer våra utvecklingsbehov. Fredrik nämner att utveckling är troligen den 
största anledningen till varför vi arbetar. Att ständigt utvecklas är ju det absolut viktigaste, för 
vi spenderar ju ändå åtta timmar per dag på arbete. Jobbet är ju med en i stora delar av dygnet.  
 
Att ständigt kunna avancera i sina utvecklingsbehov kan ibland bli komplicerat eftersom deras 
främsta uppdrag är att sälja för företaget. Som ledare vill man utveckla den sidan hos säljaren 
och på så sätt öka försäljningen. Sen finns det säljare som har förändrats under tidens gång 
och vill göra annat. Det kan vara svårt om deras nya mål ligger utanför företagets ramar. Då 
sitter man i en knivig sits som ledare. Varje dag måste arbetsuppgifterna kontrolleras och 
balansera mot säljarnas målsättningar. Fredrik nämner att säljare som presterar mycket bra, 
snabbt tröttnar på säljjobbet och vill bli säljcoacher. Om man ska vara ärlig så finns det inget 
samband ”Bra säljare – Bra säljcoach” enligt honom. I vissa extrema fall kan det vara så att 
egenskapen som gjorde dem till en bra säljare kanske är samma egenskap som gör dem till en 
mindre bra ledare. Säljare är mycket självfixerade, de har fokus på sig själva och har 
emellanåt en hård, tuff attityd gentemot kund.  
 
Detta kan leda till problem, både inom grupp men också ut mot kund. Har man en bra säljare 
som vill utvecklas åt något håll så får man göra klart för personen att vi uppskattar det den har 
gjort och att säljaren är en tillgång för företaget. Vi i ledningen vill gärna att säljaren jobbar 
kvar och vi försöker hitta lite andra arbetsuppgifter men samtidigt förklara att personen i fråga 
bör lära sig mer inom ett område och ge personen möjligheten att prova på det. Ett bra 
etablerat företag kan locka till sig personer via bra löneförutsättningar, detta kan inte vi. Vi 
har varit tvungna att anstränga oss för att hitta andra sätt att utveckla och motivera oss själva.  
 
Vi kan inte säga ”gör såhär och såhär så får du en lönehöjning på si många tusen”, säger 
Fredrik och fortsätter; ”givetvis ska de säljare som presterar bra också tjäna pengar– det ska 
kännas i lönekuvertet”. De säljare som börjar hos oss måste kunna se sig själv uppnå vissa 
mål inom det yrket han är anställd för att göra. Det ska inte bara vara en transportsträcka för 
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att bli en ledare. De kraven vi ställer är främst intresse, engagemang framför erfarenhet, 
kunskap, prestation. ”Jag är ganska övertygad om att de flesta personer kan bli en bra säljare 
med hjälp av engagemang men alla kanske inte kan bli bäst. Men om alla hos oss är 
engagerade så ska vi kunna göra dem så bra som möjligt” avslutar Fredrik.   
 

4.3 Arbetsprocess 
 
Mediemakarna arbetar med säljmål eftersom det är ett relativt lätt sätta att följa upp samt 
kontrollera olika resultat. Det ger en bra bild om hur säljaren arbetar med sin egen motivation. 
Ibland är det svårare att kontrollera vid ex nya projekt. Har man dock en erfarenhet av en viss 
typ av försäljning så kan det sättas en minimigräns, dvs. kapacitet att sälja för xxx k /x order 
per dag. Det måste dock finnas en minimigräns eftersom det finns en budget att följa och som 
måste uppnås. Budgeten delas in i antal mandagar dvs. antal säljare som är tillgängliga. Detta 
kan vidare delas in i år, månad vecka och dag. 
 
För att fokuseringen och effektiviteten ska vara så hög som möjligt så har företaget delat in en 
arbetsdag i fyra olika pass vilket som de kallar för ringpass. En vanlig dag kan se ut enligt 
följande: ”jag ska sälja fyra order på mina fyra ringpass”. För att lyckas med detta behövs en 
nära kontakt mellan ledning och säljare. Detta är någonting man aldrig får släppa. Av egen 
erfarenhet så behövs pushning/stöttning/utbyte med jämna mellanrum, helst efter varje 
ringpass säger Fredrik. Ledningen påminner dem ideligen om deras egna målsättningar – allt 
för att hålla dem alerta.  
 
Fredrik berättar att denna nära kontakt behövs för att skapa rätt arbetsatmosfär bland säljarna 
samt kunna göra snabba ändringar ifall något skulle vara fel. Att vara säljare är krävande 
eftersom man får höra mycket nej och här drar han paralleller med fotbollsspelare. En spelare 
som missat fyra straffar är inte så sugen att slå den 5:e. Att få dessa negativa svar så frekvent 
kan lätt göra att säljaren tänker i negativa banor och går in i en ond spiral. Detta kan resultera 
i att man inte bara drar ned sig själv utan hela gruppen. Att tvivla på sig själv som säljare, att 
tvivla på sina mål och tänka att ”jag är inte bra och skulle aldrig satt dessa mål” skapar inga 
bra säljare. För att fånga upp problemet så tidigt som möjligt så har vi skapat ett system där vi 
har ett morgonmöte, ett lunchmöte samt ett eftermiddagsmöte. Allting handlar om 
uppföljning! Så ofta det går. Det företaget jobbar med handlar om att aldrig låta 
stämningen/nivån sjunka till en ohållbar nivå. Allt handlar om att få så få samt korta 
nedgångar som möjligt och snabbt glömma bort dem.  
 
Fredrik säger att de arbetar med en förebyggande metod som gör att dessa nedgångar 
egentligen inte ska existera. ”Vissa av säljarna tycker att vi ibland tjatar för mycket . Det är 
egentligen ett gott betyg och bevis på att de uppfattat vad som skall göras”. Många 
företag/organisationer tar tag i problemet alldeles för sent – allt har redan gått åt pipan och nu 
måste vi dubbla intäkterna – dvs. ännu mer krav och press på säljarna. Istället säger vi – ”vad 
gör vi nu?”. ”Nu ligger vi efter, hur ska vi ta itu med problemet”?. Kontentan är att det blir 
för tufft att ta igen två månaders försäljning på en vecka. Det är lätt att kvävas av pressen så 
därför så arbetar vi med denna förebyggande metod, säger Fredrik.  
 
Fredriks jobb handlar mycket om att utvärdera säljarna. Han ska kunna ge säljarna kritik men 
han måste kunna linda in kritiken i något positivt eller avsluta med något positivt. Fredrik 
brukar kalla det för hamburgermetod. Han börjar med något positivt, tar upp det negativa för 
att sedan avsluta med något positivt igen. Det viktiga, enligt Fredrik, är hur de hanterar orden. 

 

26 
 
 
 



 
 

Ord som ”men” är mycket farligt och negativt laddat. ”Men” förtar allt som var positivt. Han 
menar att de i ledningen antingen byter ut ”men” mot ”och” eller istället för att fokusera på 
det negativa säga att imorgon så gör vi det bättre. När det gäller beröm så tas det i grupp, 
kritik i enskilda sammanhang. Kritik kan tas i grupp om någon säljare gjort ett rejält 
övertramp och medvetet saboterat för de övriga i gruppen. Då görs detta för att helt enkelt 
statuera exempel och visa att ett sådan beteende inte accepteras inom företaget.     

4.4 Ledarskap och ledord        
 
När Fredrik får frågan hur han ser på sig själv som ledare så medger han att det är svårt att 
analysera sig själv på det sättet men han svarar att han främst är en god lyssnare. Att ha denna 
egenskap ser han som oerhört viktigt när han ska handskas med många säljare och deras 
ibland, starka viljor. Att kunna lyssna på ett neutralt sätt och visa säljarna att han verkligen tar 
till sig vad de vill förmedla är viktigt att visa. Denna egenskap tror han växte fram när han 
själv var säljare och ibland måste prata inför döva öron med sina chefer. På så sätt har han 
också lätt för att se och förstå andra säljares situationer, behov, intresse, motivation och mål. 
Han har med andra ord utvecklat sin empatiska förmåga. Han nämner också att han har ett 
väldigt stort intresse för ämnet motivation och att hans arbetsuppgifter gör honom stimulerad 
och ger honom känsla av betydelsefullhet. En annan egenskap som han också har, enligt 
honom själv, är att sprida en positiv stämning inom företaget. För att arbeta i en krävande 
miljö så måste alla emellanåt kunna tänka på någonting helt annat och på så sätt få ny energi 
för att göra ännu bättre resultat.  
 
En negativ egenskap är enligt honom själv att han ibland är för snäll i vissa situationer. Det 
kan vara att han hjälper säljarna för mycket, gör deras jobb och/eller vid olika förhandlingar. 
Han tror att i egenskap av ny chef viker han sig för lätt för att slippa alltför tunga 
konversationer. En annan negativ egenskap är att han lätt blir ”kompis” som chef. I och för 
sig är inte det av ondo men det finns fler nackdelar än fördelar med att bli ”kompisar” med 
kollegor. Med andra ord att kunna sätta gränser mellan vad som är  kamratrelation och vad 
som är chefsrelation. Han har också brister i sin ordning och struktur även om det blivit bättre 
med tiden. Konsekvensen blir att han ibland förmedlar en något oseriös bild av sig själv och 
det är aldrig bra om man ska leda en grupp till nya framgångar/nya projekt. Att sakna struktur 
och ordning i sitt arbete gör också att det förekommer alltför impulsiva svar som han ger till 
kollegor. Fredrik inser att om han förbättrar sin struktur och ordning så kommer de andra 
svagheterna att minska. 
 
När jag då frågar vad ordet ledarskap har för betydelse och definition för Fredrik så svarar han 
att det främst handlar om fyra nyckelord. De är 1; ”öppenhet”, 2; vara ”anträffbar”, 3; att 
”visa vägar” samt 4; att ”hitta den mest lyckade vägen”. Företaget ger säljarna olika verktyg 
och hjälpmedel för att de ska hitta sin egen väg till problemlösningen. Ledningen ger dem 
olika alternativ för det finns enligt Fredrik flera vägar för att hitta rätt lösningen. En annan 
egenskap som han påpekar är att som ledare kunna säga; ”mitt förslag kanske inte är det 
bästa men det finns vissa guldkorn i det”. M.a.o. kunna vara så rak och objektiv som möjlig 
så att man kan erkänna sina misstag. Enligt Fredrik är det många människor som har just detta 
problem och låter hellre företaget ta smällen än att de själva för en stund blir syndabock eller 
helt enkelt inte få stå i centrum. Han har sett detta beteende på olika jobb och det är någonting 
han absolut inte vill ta efter.  
 
Han fortsätter sedan och berättar att det används andra typer av ledord inom företaget. Ord 
som kanske har en annan innebörd för andra, utomstående personer. Allt för att bibehålla en 
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så god intern stämning som möjligt. Detta kan ibland leda till en absurd känsla. Ett exempel är 
b l a  uttrycket ”bra där”. Detta uttryck används i olika tonlägen och situationer /händelser och 
humorn används som något genomgående. Ett annat uttryck är ordet ”lök”, som kan ha en 
negativ klang i Stockholm där innebörden kan vara att någon inte sköter sig, tar det för lugnt, 
helt enkelt latar sig. Mediamakarna har ändrat själva innebörden av att vara en ”lök”. Det kan 
t ex låta på följande sätt: ” Kom igen nu lökar, nu ska vi ha ett möte”. Om en säljare lyssnar 
när två chefer konverserar med varandra så kan de säga till säljaren: ”Bra där att du inte 
ringer så du hör vad vi säger, din lök”. Kontentan av det hela är att säljaren skrattar men 
också inser allvaret i att han ”lökade” för mycket. Allvar blandat med humor.  
  

4.5 Beslutsprocess   
 
Ledningen fattar dagligen hundratals beslut angående företagets intressen och mål. I beslut 
rörande försäljningen så är det viktigt att säljarna känner att de varit med och påverkat. 
Ledningen vill ha detta tillvägagångssätt eftersom det skapar en delaktig grupp och att man på 
så sätt får med alla säljarnas funderingar och tankar kring ett visst säljarämne. Detta kräver i 
sin tur att ledningen är lyhörd, lyssnar samt att de bryr sig. Fredrik nämner ett exempel där 
säljarnas genomslagskraft haft stor betydelse för företagets utveckling. Det är övergången från 
ren telefonförsäljning till mer fältförsäljning. Säljarna nämnde för ledningen att de tyckte att 
det var problematiskt att sälja sina tjänster eftersom konkurrenterna samtidigt sålde likartade 
produkter till Mediamakarnas kunder.  
 
Kommentarer från kunder kunde vara att ”ni har ju precis ringt och pratat om tjänsten” när så 
inte var fallet. Detta skapar frustration hos säljarna och försäljningsresultaten uteblir. Istället 
för att fortsätta ringa till planerade kunder så bytte de temporärt säljområde. När sedan 
tjänsterna blir mer avancerade och dyrare så tyckte säljarna att det var svårare att avsluta 
affären via telefon. Kunderna tyckte att de behövde mer tid på sig för att sätta sig in i ärendet. 
Säljarna ville då ha ändring och ha möjlighet att träffa dem personligen och prata mer 
djupgående om vad företaget och produkten mer specifikt kan erbjuda kunderna. Ledningen 
var till en början lite skeptisk eftersom de inte hade tillräcklig erfarenhet av just 
fältförsäljning. Mediamakarna beslutade sig för att göra en kombination som innebär tre 
dagars telefonförsäljning och två dagars fältförsäljning. Kontentan av förändringen blev att 
tempot blev lite lägre eftersom man inte kan göra lika många fältbesök som telefonsamtal 
men kvalitén och snittordern höjdes. Med andra ord, färre order men till större belopp, mer 
kvalitetsförsäljning. Detta är ett exempel på ett lyckat beslut som grundar sig på gruppens 
önskan.  
 
Ett annan förekommande beslutsprocess är när säljarna vill ha en förändring i produkten för 
att försäljningen, enligt dem, ska gå smidigare. Om det är tekniskt möjligt med denna 
förändring och att den genomförs så kräver ledningen i sin tur en motprestation tex. i form av 
höjd budget. Det är ju ingen vits att göra förändringar om det inte genererar , i det här fallet, 
till mer försäljning. För kostnaden att utveckla något i form av tid, konsulter och pengar så 
vill ledningen i sin tur ha en avkastning. Skulle det inte ske en förbättring så tar ledningen upp 
en diskussion inom gruppen där de sakta men säkert får höja orderförsäljning vecka per 
vecka. Allt för att inte tappa gentemot budget. Denna förändringsprocess sker konstant så 
något fastställande av produkten brukar vanligtvis inte ske.    
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4.6 Rollfördelningar inom företaget 
 
I sin roll som ledare är Fredriks bidrag till gruppen att skapa idéer samt att hålla kontakt, d.v.s.  
”vara spindeln i nätet” för både de interna samt externa personerna runt företaget. Eftersom 
han själv ser sig som en mycket social person som gillar att träffa nya människor så har han 
omedvetet tagit på sig rollen som ”den sociale” personen inom gruppen. Han nämner att de 
övriga cheferna i företaget har tagit på sig andra roller som kräver mer av kontroll och 
analytiska egenskaper. Genom att Fredrik är nära sina säljare och gillar diskussioner kring 
olika arbetsrelaterade ämnen  så lyssnar han mer än gärna på andras idéer och synpunkter.  
Han vill förstå hur de tänker och på så sätt få nya inspirationskällor till problemlösandet och 
också hålla sig a jour.  
 
Andra egenskaper han bidrar med till gruppen är att han tror sig stå bakom mycket av glädjen 
i företaget samt att den också bibehålls. Han ser sig själv som en person som kan hantera 
motgångar på rätt sätt; att med lagom ilska och revanschlusta göra bättre resultat nästa gång 
och inte skylla misslyckanden på andra personer. ”Att verkligen ta till sig att man gjort fel 
eller att man inte räckt till i just den här specifika frågan och se till att det inte upprepas är en 
egenskap varje person måste utveckla för att kunna bli en kompetent ledare” säger Fredrik 
vars främsta roll inom företaget är att agera stöttepelare, d.v.s. vara ett bollplank.      
 
När det gäller säljarens roll i organisationen så sökte Mediamakarna i början mest efter 
individuellt skickliga personer eftersom det var extra viktigt att prestera för att ha en chans att 
överleva i den här tuffa branschen. Vid den tidpunkten så var de också övertygande om att de 
olika individuella viljorna i en grupp per automatik skulle underordna sig gruppen eftersom 
cheferna såg sig själva tillräckligt kompetenta för att skapa och bibehålla en god stämning 
som skulle leda till högre effektivitet. Nu ser ledningen det från ett annorlunda perspektiv. 
Fortfarande är en ”do:er”, någon som verkligen verkställer och ser till att saker blir gjorda, det 
viktigaste i företaget. Många säljare lägger dock fokus på sådant som kanske inte alltid 
genererar i resultat. Vissa lägger kraft på annat vid fel tidpunkt och kanske skriver offerter när 
kunderna är som mest tillgängliga. Ledningen försöker komplettera gruppen med andra 
funktioner och egenskaper när antalet säljare växer. De vill få en bättre blandad grupp med 
större gemenskap och på så sätt bli mer dynamisk. Fredrik menar att det skulle ha varit bra om 
man fått in en person med stora analytiska egenskaper tidigare i gruppen. En person som 
kunde utbyta idéer med säljare och ledningen och som verkligen förstod vad kunden 
efterfrågade.  
 
”Att komma på idéer och utbyta funderingar med andra personer inom företaget ser vi som 
positiva egenskaper för att utvecklingen ska gå framåt, kanske inte alltid i den rikting vi i 
ledningen tänkt från första början. Det är ju ändå säljarna som sitter med kunderna på daglig 
basis och hör vad som är dagsaktuellt”, menar Fredrik.   
 
Att då snabbt kunna tillvara dessa informationer och utveckla dem så de anpassas till 
kunderna är till stor nytta för företaget. Personer som innehar sådana egenskaper ser 
Mediamakarna som mycket värdefulla. Dessutom söker de efter personer som är stresståliga 
och som ser det som en utmaning att arbeta under press. Detta är egenskaper som är mycket 
betydelsefulla men som också kräver en hel del erfarenheter. Erfarna säljare med den rätta 
viljan är alltid eftertraktade, så även hos Mediamakarna. Det ökar dynamiken inom företaget 
att ha olika kompetenser. Allt detta ska förhoppningsvis leda till bättre försäljningsresultat 
enligt Fredrik.   
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En annan modell som ledningen har arbetat fram är att samtliga, även säljare, har ansvar för 
att alla inom företaget utvecklas i rätt riktning. Den hjälpen kan bestå av coachning, tips och 
råd samt egna erfarenheter. Har den hjälpsökande personen inget bra att säga så ska han ta 
upp det med ledningen så att alla kan ta del av problemet. Ett sådant exempel kan, enligt 
Fredrik, vara: ”Om du har problem med att avsluta affären så kan du ta upp det med xxx, han 
har nyligen gått igenom det och lyckats vända det. Han har kanske några tips om hur du tar 
dig ur svackan. Annars är det bara att prata med oss igen”.   

4.7 ERIK – säljare på Mediamakarna 
 
Att jobba i en grupp har alltid stimulerat Erik. Det är nog grunden till varför han är säljare. 
Varje dag han går till jobbet så är det ett steg vidare i karriären och ett steg längre i en positiv 
utvecklingskurva. Det är det som är drivkraften för Erik. Vidare säger han att lusten ligger i 
att göra affärer. Kontakten med nya människor, som han varken sett eller pratat med tidigare, 
tycker han är stimulerande och belönande om det leder till en affär. När det gäller de mindre 
bra arbetsuppgifterna som säljare på Mediamakarna nämner Erik att det är en större utmaning 
att avsluta en affär genom fältsäljning än via telefon. Att jobba mer långsiktigt med en kund 
där man får träffa kunden personligen är ett trevligare samt lättare sätt att arbeta än via 
telefon. Det är kanske inte alltid lika effektivt men ett mer socialt upplägg som han 
uppskattar.  
 
”Någonstans så ser man ju sitt arbete som sitt levebröd” menar Erik och fortsätter. ”Här 
tjänar man pengar och det tror jag är drivkraften för många säljare ".  
 
Men vad som verkligen motiverar honom är att hela tiden utvecklas som säljare. Tidigare har 
han alltid gått till jobbet med pengar som motivation, att kunna tjäna så mycket pengar som 
möjligt. På senare tid så handlar det mer om att utveckla sig själv som säljare och bli en mer 
”förtroendesäljare” som kan jobba långsiktigt med olika uppdrag och genom detta rykte 
förbättra sig inför nästa projekt och kanske inför tidigare kunder.  
 
Självklart finns det andra belöningar som jobbet medför och det kan vara en sådan enkel sak 
som att få träffa nya människor som han senare umgås med på sin fritid. Det ser Erik som en 
belöning. Det tilltalar Erik att få träffa människor som han umgås med karriärmässigt och 
senare på ett privat plan. Han tror att den privata sfären stimulerar den karriärmässiga och 
vice versa och att detta leder i sin tur till att han utvecklas som person och som säljare. Det 
mest konkreta som Erik har utvecklat på senare tid, är att han har lärt sig hur han ska ta 
kontakt med människor och att inleda ett säljsamtal. Det han säger sig ha blivit bättre på är att 
få denna första viktigaste fasen att flyta smidigt och få in en fot i kontaktsfären på ett bra sätt. 
Detta tackar han övriga säljare på kontoret för samt Fredrik som han fått mycket coachning 
och motivation ifrån. Detta stöd samt att hitta säljtekniska fördelar har gjort att han har 
utvecklats i en positiv riktning. Angående sin roll i gruppen om att vara den roliga, 
humoristiska killen som drar lite skämt i tid och otid är något han trivs med. Humor känns 
som en stor del i att skapa en bra grupp och att ha en nyckelroll i det gör honom glad. 
 

 
 
 

 

30 
 
 
 



 
 

4.7.1 Eriks syn på ledarskapet  
 
Fredrik och Richard har två olika, vitt skilda ledarstilar. Fredrik innehar egenskaper som 
motiverar en grupp till att nå ett större försäljningsresultat. Han får alla individer att närma sig 
varandra och han skapar en god atmosfär med humor och sammansvetsning. Richard däremot, 
bygger sin ledarstil på en mer auktoritär basis där han sätter sig själv i fokus och som Erik 
nämner det blir en ”alphahane”. På så sätt vinner han en annan typ av respekt jämfört med 
Fredrik. Richard är med andra ord, en mer ”klassisk” chef. Fredrik vinner respekt genom sin 
personlighet och humor medan Richard förlitar sig på sin auktoritet. Denna struktur med olika 
ledarstilar tror Erik kan vara ett vinnande koncept i hur man leder ett företag till framgångar. 
Han tror att Mediamakarnas chefssystem främjar för långsiktig framgång. På frågan om hur 
han själv vill bli ledd i sitt dagliga arbete så berättar Erik att ser man efter hans behov så är en 
chef som är mer rak i sitt ledarskap lämpligare, med andra ord en Rickard prototyp. För sin 
egen utveckling så behöver han någon som visar färdriktning och är lite tuffare i sin ledarstil. 
Men för att kunna nå sina mål så behöver man också den rätta stämningen och få den rätta 
lagkänslan, egenskaper som Fredriks ledningsfilosofi bidrar med. Så man kan se det hela från 
två olika perspektiv, avslutar Erik.  
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5.Analys 
 
I detta kapitel sammanvävs och behandlas teori och empiri. Empirikapitlet i uppsatsen bygger 
på intervjuer som gjorts med ledning och säljare på Mediamakarna. Detta kopplas sedan till 
det teoretiska avsnittet. De teman jag ska behandla i analysen är motivation, ledarens tre 
huvuduppgifter samt rollfördelning inom företaget. För att ge en tydlig bild hur 
Mediamakarna arbetar med motivation, ledaregenskaper och rollfördelningar så har jag 
strukturerat in avsnitten i olika nyckelord. 

5.1 Hur Mediamakarna skapar motivation  
 
I denna underrubrik, om hur Mediamakarna skapar motivation, kommer jag att behandla yttre 
och inre motivation, belöningar, utvecklingsbehov samt framtida gruppsättningar.     
 
Som Boethius och Ehdin nämner, finns det två olika typer av motivation, en yttre samt en inre 
motivation. Den yttre fokuserar på belöningar som med tiden växer för att fungera som ”en 
morot” för de anställda. Den inre vänder sig mer mot inställning och självskapta förpliktelser 
gentemot arbetet66. Mediamakarna har som syfte att nästintill enbart arbeta med en inre 
motivation och det av olika anledningar. De två viktigaste orsakerna är att de vill skapa en 
grupp med ett gemensamt deltagande där säljaren själv kan påverka den egen 
arbetssituationen och att det inte behöver ta lång tid för att nå ett personligt mål. Det andra är 
att ledningen har begränsade ekonomiska resurser för att kunna tillämpa ett väl utvecklat 
belöningssystem. Utifrån dessa förutsättningar är det viktigt att hitta säljare som verkligen 
brinner för jobbet. Det tyder på att ledningen vet hur säljarna kan hantera försäljning och som 
noga överväger olika alternativ innan de fattar ett beslut i en fråga. Detta gör att företaget 
minimerar sina risker samtidigt som man får motiverade säljare.  
 
När konkurrerande företag i stor utsträckning använder belöningar utöver lön, så kan det vara 
svårt att få tag i säljare som accepterar Mediamakarnas motivationsfilosofi. En ny orutinerad 
säljare som får möjlighet att börja arbeta inom ett säljföretag är i början nöjd med att ha fått 
ett arbete men kan bli successivt missnöjd då yttre belöningar uteblir och säljaren ständigt 
jämför Mediamakarna med konkurrerande företag och därför slutar sin anställning. Detta är 
något som Mediamakarna måste vara fullt medvetna om. De nämner ju själva att de inte kan 
tävla med de större företagen i branschen när det gäller lön och olika förmåner. Som det är i 
dagsläget utbildar Mediamakarna duktiga säljare som med tiden försvinner till de mer 
”ekonomiskt starka företagen” och det är just det här problemet som måste åtgärdas! Ett 
selektivt införande av yttre belöningar är nödvändigt för att ”köpa sig tid” för att kunna 
påbörja formandet av en inre motivation. Ett sådant tänkande borde rimligtvis främja 
företagets utveckling på lång sikt så de får behålla de potentiella guldkornen. Detta, 
tillsammans med företagets välutvecklade manualer, ska stärka företagets identitet så att de 
blir en större aktör inom sin bransch.    
 
Som Lundén nämner känner vi oss mest tillfreds med arbetet när det tillfredsställer våra 
utvecklingsbehov. För att få ut den högsta produktiva energin bland personalen behövs ett 
jämviktsläge mellan arbete och lek. Ett ytterligare steg för att skapa motiverade medarbetare 
är att företagsmiljön är sådan att den lockar fram egenskaper som lojalitet, ansvarskänsla och 
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flexibilitet67. Mediamakarna vill redan i samband med anställningsintervjun, försöka få in 
säljare med attityder som matchar företagets syn på framtida utveckling. Som Fredrik nämnt 
så är säljyrket så tufft i övrigt att det behövs ha en glad och positiv företagsstämning för att 
inte knäckas av kraven utifrån. Därmed är det möjligt att se att ledningen inser vikten av att 
varva allvar med lek vilket kan ha sin grund i att ledningen förstår säljarnas position eftersom 
de själva har erfarenheter från den rollen. Som också Lundén framhåller har Mediamakarna 
lyckats skapa motivation då ledarna förstår och kan sätta sig in i en säljares vardag. De har 
egen erfarenhet av att befinna sig i denna position. 
 
Vad företaget bör ha i åtanke inför framtiden är b l a hur man ska formera styrkorna inför en 
expansion. Den naturliga utvecklingen är att de personer som varit med från företagets början 
rimligtvis också får möjlighet att erbjudas de mer exklusiva jobben när tillfälle ges. Görs 
undantag från denna policy och företaget anställer externt, så ger det förvirrande signaler till 
de övriga inom företaget. Samtidigt som det finns en trygghet att ha modeller och system på 
pränt som skapats tillsammans så finns ju alltid en risk och yttre omständigheter sk force 
majur som gör att dessa löften inte alltid kan uppfyllas. Det kan t ex röra sig om att 
utvecklingen har stått still hos säljaren, budgeten inte har uppnåtts eller att bättre förmåner hos 
konkurrenter dykt upp. 

5.2 Mediamakarnas ledaregenskaper  
 
Följande underrubrik, om Mediamakarnas ledaregenskaper, har indelas efter följande 
nyckelord: övergripande mål, visionär ledare, närkontakt, teambyggare, riktlinjer samt att 
kunna företräda utåt.  
 
Enligt Birgitta Ahltorp så har framgångsrika ledare förmågan att – på olika sätt – ge uttryck 
för de övergripande målen. Inte nog med att visionen ska ge medarbetarna en känsla av 
meningsfullhet, den ska också kunna gå att översätta till tydliga delmål. För att detta ska 
lyckas så krävs det att chefen är synlig och att man tillbringar mycket tid med sina 
medarbetare. Allt detta ingår i en ledares arbetsuppgifter68. Mediamakarnas ledning arbetar 
med att redan vid första kontakten skapa en vision med sina anställda där just meningsfullhet 
ska finnas hos båda parterna. Ledningen har strukturerat upp arbetet mellan sig så att Fredrik 
är den mer synliga chefen och integrerar med sina medarbetare medan Rickard däremot sköter 
de administrativa och ekonomiska områdena. De vill ta tillvara på sina respektive styrkor och 
använda dessa där de gör störst nytta. Enligt Erik så är den kombinationen mycket lyckad just 
nu. Att den i dagsläget är lyckad behöver inte betyda att det är den bästa metoden 
fortsättningsvis. Ett sådant exempel som en expansion kan ju förändra denna struktur.   
 
Att vara den visionära ledaren, i detta fall Fredrik, betyder att antalet ”bollar i luften” blir fler 
och diskussionerna och problemen mer avancerade. Hur hanterar Fredrik detta med tanke på 
den låga erfarenhet han har av att driva större försäljningsavdelningar? Att dela upp arbetet 
gör kanske att cheferna vet vad som skall göras så att dubbelarbetet minskas men samtidigt 
kan situationen bli mycket ”isolerad” eftersom de själva fattar beslut utöver sitt område. Att 
rådgöra med den andra personen, som inte är så fullt insatt i ämnet, kan också förvärra 
beslutsfattandet eftersom kunskaperna eller intresset brister inom just detta område.  
 

                                                 
67 Lundén, Björn. 2001, s 92-95 
68 Ahltorp, Birgitta. 1998, s 161 
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Om säljkåren växer behöver Fredrik avlastning för att kunna bibehålla närkontakten med sina 
säljare. När Fredrik har ett problem inom ett specifikt område är det säljaren med det 
brinnande intresset för detta ämne som kommer till användning.  Säljaren få härmed en chans 
att via sin självutveckling ta över ett ansvarsområde så att Fredrik kan bibehålla närkontakten 
med de övriga säljarna. Med andra ord att säljaren avlastar Fredrik. Som Erik också nämnde 
så föredrar han att cheferna pekar ut vägen och han därefter följer den. För att det ska fungera 
på ett så effektivt sätt som möjligt så kanske det behövs denna struktur där cheferna ansvarar 
för varsitt område för att direktiven ska bli så genomarbetade som möjligt. Samtidigt måste 
man ha i åtanke att det gemensamma ansvarsområde kvarstår så ständiga meningsutbyten 
måste förekomma inom ledningen. 
 
En annan huvuduppgift, som Birgitta Ahltorp nämner hos en ledare, är att vara teambyggare. 
Det gäller för ledaren att skapa ett lag där medlemmarna delar ledarens vision. Att stärka och 
förädla kompetensen hos varje individ bygger på att man skapar en miljö där medarbetaren 
motiveras av egen kraft och känner meningsfullhet i det den gör. Detta underlättas om man 
kan agera som en god förebild gentemot dem och är tydlig i sina förväntningar69. Att 
medlemmarna ska dela ledarens vision är något ledningen lägger kraft på. Som tidigare 
nämnts så har Mediamakarna konstruerat fram många olika manualer som hjälper både säljare 
samt ledning hur företagets vision ska uppfyllas på ett så bra och effektivt sätt som möjligt.  
 
Att ha klara riktlinjer för företagets samt säljarens framtid är något som skapas genom en god, 
sammansvetsad grupp. Fredrik nämner, att han för sin egen del vill bevisa för olika personer i 
sin omgivning, att han har ledaregenskaper och att han kan skapa en god 
gruppsammansättning. Han ser för att kunna nå sina mål, dels att företaget växer och är 
välmående dels att han kan skapa en grupp som ett bevis på att han har dessa ledaregenskaper. 
Han anställer därför personer med liknande visioner för att nå målen. Att rekrytera personer 
som ungefär tänker och agerar som sin ledare kan vara på både gott och ont. Det kan många 
gånger vara det optimala med det kan också som jag tidigare sagt skada företagets utveckling. 
För att kunna se nya vägar, nya perspektiv behövs flera typer av personligheter som kan 
avlasta ledningen i tänkande samt i själva idé- och framtidsprocessen. 
 
Om ett visst tänkande redan existerar i organisationen så måste detta tänkande vara ”öppet” 
för nya intryck så att säljorganisationen ska utvecklas. Med tanke på att företaget främst 
fokuserar på engagemang framför kunskap så finns ju vissa tendenser att försäljningsresultat 
fokuseras och gruppens utveckling därmed kan fastna. Att man tenderar att fokusera på den 
enskilde individen och dennes försäljningsresultat betyder rimligtvis att kraven på att 
ledningen anställer de rätta säljarna med bra egenskaper ökas. I sin strävan att fokusera på 
försäljningsresultat så får Mediamakarna räkna med att missa viktiga, potentiella 
”rollinnehavare”. Ett sätt att fokusera på gruppens utveckling kan vara att ta in extern hjälp. 
I ett sådant scenario kan man bibehålla det nuvarande grupptänkandet samtidigt som 
ledningen, i detta fall Fredrik, får avlastning och lärdom om hur man arbetar med en stor 
försäljningsavdelning i ett mer långsiktigt perspektiv.                   
  
Den sista huvuduppgiften som Birgitta Ahltorp poängterar, är att kunna företräda utåt, med 
andra ord vara ett föredöme. Det gäller att representera sig väl, både mot övriga chefer och 
kollegor men också utåt sett gentemot kunder, leverantörer mm. Det är inte själva orden som 
gör en person till en bra ledare utan själva handlingarna som bär betydligt större 
genomslagskraft70. Som Fredrik förklarade med sina egna mål så har han satt höga krav på sig 
                                                 
69 Ahltorp, Birgitta. 1998, s 167-168 
70 Ibid s 186 
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själv från första början för att hans trovärdighet står på spel. Han vet att det är viktigt, särskilt 
när han själv är relativt ung, att han måste agera auktoritärt för att få med sig tuffa och 
obekväma beslut. Att han då har lätt att bli kompis med sina kollegor kan ligga honom i fatet. 
Även om jag har märkt en stor skillnad från första till sista besöksintervjun när det gäller hans 
auktoritet så måste den fortsättningsvis gå åt rätt håll och han måste hålla en tydlig linje 
mellan vän och kollega annars sänder det signaler som bara försvårar för honom.  
 
Detta blir extra viktigt om Mediamakarna behöver ta in några mer erfarna, äldre säljare till sin 
organisation. Det kan lätt leda till favoriseringar samt brist på trovärdighet gentemot Fredrik 
som ledare. Skulle det dessutom gå dåligt för företaget under denna period så kanske säljaren 
väljer att skylla misslyckanden på Fredriks kompisrelationer istället för sin egen, 
underpresterande insats. Om man som nykomling med väldigt lite erfarenhet ser ledare agera 
alltför nära vissa säljare kan detta tendera till att ge dem extra motivation genom att de snabbt 
vill komma in i gänget men det kan också medföra den motsatta effekten, brist på respekt 
gentemot ledaren.  

5.3 Rollfördelning inom Mediamakarna  
 
Den sista underrubriken i detta kapitel, Rollfördelning inom Mediamakarna, har följande 
nyckelord: personligheter, gruppdefinition samt ansvarsområde.  
 
Som Birgitta Ahltorp skriver så behövs det olika typer av personligheter för att ett team ska få 
ut den maximala kapaciteten. Det behövs enligt henne Ordföranden, Produceraren, 
Idéspridaren, Analytiker, Organisatören, Nätverkaren, Integreraren samt Finsliparen71. 
Fredrik poängterar att när de skapar sina grupper så har de svårt att hitta en verklig 
producerare och att många vill avstå rollen eftersom det är den svåraste –  i detta fall att 
verkligen sälja. Han säger att produceraren och analytikern är roller som de ständigt 
eftersöker när nya säljare anställs. Erik, som ser sig själv som den spontane säljare som 
kommer på lite idéer då och då, kanske ändå är ”säljprototypen” hos Mediamakarna. Fredrik 
anställer personer som ska passa in i det nuvarande mönstret och det är den främsta 
anledningen för att säljarna inte ska känna sig otrygga i arbetsmiljön.  
 
Därför kanske man har fokuserat på säljarnas personlighet som ska matchas in i företaget 
snarare än att hitta den pusselbiten som saknas i gruppen. En grupp kan definieras på olika 
sätt beroende på vad den ska uträtta. Antingen rekryteras gruppen så att medlemmarna 
tillsammans maximerar, konkurrerar och sporrar varandra till bättre resultat eller så ska 
gruppen vara mer av en familj där förståelse och uppslutning kompletterar varandra till bra 
resultat. En grupp som tänker och tycker ungefär likadant skapar sannolikt god stämning och 
trevlig arbetsmiljö men underminerar troligtvis företagets framtidsutveckling. Att ständigt 
sakna vissa roller borde rimligtvis göra att någon person inom organisationen  känner sig 
”manad” att ta på sig flera olika roller för att utvecklingen inte ska stagnera. Sannolikheten är 
då hög att det är en person ,som absolut inte är lämpad, tar över och genomför beslut inom ett 
ansvarsområde som han inte behärskar.   
 
När företaget har svårt att hitta en producerare kan det ändå vara så att de fått in olika 
potentiella producerare men som under tidens gång givit upp eftersom de inte fått fram all 
nödvändig basfakta för att kunna genomföra försäljningar på ett bra och effektivt sätt. Allt 
detta kan bero på en ”felplacerad” person som ansvarade för området. Att sakna produceraren 

                                                 
71 Ahltorp, Birgitta. 1998, s 177-180 
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och analytikern innebär att dynamiken i gruppen försvinner. Mediamakarna kanske måste 
vara beredda att förändra en aning i gruppen för att bereda plats för dessa roller. Om man 
dessutom skulle antaga att en analytiker saknar vissa egenskaper som Mediamakarna vill 
poängtera med god stämning och gemenskap så har ju ändå analytikern en roll inom en grupp 
och med andra ord en funktion i gruppen. Men i sin tur så behöver det inte innebära någonting 
negativt för som Fredrik nämner så har ju säljarna inte bara ansvar gentemot sig själva utan 
också för sina medarbetare. Ett möjligt scenario kan vara att man tillsammans kan ta itu med 
problemet, att alla delar på ansvaret som ”analytiker” och inför dem i de dagliga 
arbetsuppgifterna. Det borde rimligtvis innebära ett delat ansvar om en roll som ingen 
egentligen vill ta på sig fullt ut men som måste finnas i ett väl fungerade företag.  
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6. Slutsatser 
 
Uppsatsen sista kapitel delar jag in i fyra avsnitt. Jag börjar med svaren till 
problemformuleringarna som ställdes i inledningen. Därefter kommer egna kommentarer där 
jag ger min allmänna syn av studien. Avslutningsvis nämns olika förslag till förbättringar 
inom Mediamakarna samt förslag på fortsatta studier.  
 

6.1 Motivation, ledarskap och teambyggande – är det möjligt utan 
erfarenheter?  
 
Den första frågan jag ställde i problemformuleringen var hur Mediamakarna motiverar 
säljarna till att prestera det yttersta. Från intervjuerna har jag kunnat se att Mediamakarna har 
en god struktur men att de bör fokusera på vissa specifika områden som kan skapa eventuella 
framtida problem. Min tolkning är att de har en god syn på motivation där de främst vill 
bevara inre motivationsintressen kontra yttre sådana. Att bara ha den grundprincipen och gå 
lite motströms gentemot övriga företag är modigt och kostnadseffektivt. Vad man däremot 
kan göra är att belöna de säljare som verkligen presterar med lite ”belöningar som främjar den 
inre företagskulturen” i högre utsträckning så att de i sin tur är trogna gentemot företaget och 
på sikt bli viktiga aktörer när företaget expanderar. För att inte förlora sina säljare till de mer 
ekonomiskt starka företagen uppfattar jag situationen att Mediamakarna måste balansera 
mellan de inre och yttre motivationsfaktorerna och skaffa sig, i högre utsträckning, interna 
belöningsprodukter (såsom rangordningsprodukter exempelvis; guld, silver, bronspennor för 
olika uppnådda resultat). Introduceringen av ett sådant system skulle öka den interna 
konkurrensen och på sikt bädda för högre inre motivation hos varje enskild säljare. Min 
uppfattning är att ett sådant införande skulle betyda mindre oroliga säljare samt att det blir 
lättare att skapa en bild över vad Mediamakarna står för eftersom säljarna med tiden kan 
identifieras med företaget och på sikt bli ett återkommande ansikte utåt. Därmed är min syn 
också att den interna rekryteringen är nyckeln för Mediamakarnas framtid. Ledningen bör 
poängtera utvecklingsmöjligheterna fortlöpande så den interna konkurrensen hålls vid liv. 
Eftersom rekryteringsprocessen är tidskrävande så kan ledningen använda den tiden till att 
koncentrera sig på att få fram mer genomtänkta strategier för företagets framtida öden. 
 
Den andra frågan som ställdes i inledningen var hur Mediamakarna går tillväga för att få 
självmotiverade säljare. När det gäller huvuduppgifterna som en ledare bör ha, så ser jag 
genom mina intervjuer med Mediamakarna, att de uppfyller kraven. Visionerna och målen 
som är uppsatta tillsammans med säljarna betyder att den största pressen inte kommer från 
ledarna utan från säljarna själva. En säljare känner då att han kan utgå från sin egen förmåga 
och inte hela tiden bli jämförd med andra vilket bidrar till en ökad positiv energi istället för ett 
ökande tryck på axlarna. Synsättet ökar, enligt min uppfattning, förståelsen gentemot varandra 
och underlättar för ledarna att förmedla en, gemensam vision som ska finns hos respektive 
säljare. Detta gör det lättare för ledningen att avlasta sina ökande arbetsuppgifter till en 
lämplig intern säljare samtidigt som ledaren kan bibehålla den nära kontakt han behöver med 
sina övriga säljare. Min uppfattning om att ”putta” över arbetsuppgifterna på en omotiverad 
Rickard och vice versa gentemot Fredrik inte är det rätta tillvägagångssättet utan att vända sig 
mot säljare för avlastning. Säljaren får därmed utveckla sina idéer vilket leder till en bättre 
kännedom inom ”sitt område”. Min syn är att personlig utveckling leder till högre motivation 
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hos säljaren och kan Mediamakarna erbjuda följande upplägg till ”guldkornssäljarna” så 
stannar de kvar i företaget.  
 
Den tredje frågan var om cheferna anser sig ha egenskaper som gör dem till bra ledare och 
nyttjas ledarnas egenskaper på rätt sätt. Jag uppfattar situationen att Fredrik och Rickard 
klarar av att vara ett föredöme utåt. De har, med tanke på sin ringa erfarenhet som ledare, 
lyckats etablera sig i en hård bransch där det gäller att synas och att skapa kontakter. Som 
Fredrik också nämnt så uppskattar han mycket denna del av arbete som går ut på att träffa nya 
personer och knyta olika kontakter till företaget. Det Fredrik dock bör tänka på är att fortsätta 
med att sätta upp klara riktlinjer vad som är ledare kontra kamrat, vara rättvis och undvika 
favoriseringar. Detta är riktlinjer som ska stärka hans trovärdighet som ledare.  
 
Från intervjuerna som behandlade ämnet teambyggaren, har jag kunnat se att ledarna måste 
hitta en kompetent säljare som innehar de analytiska egenskaperna som behövs i ett företag. 
Den personen ska fundera över om de produkter som Mediamakarna erbjuder verkligen 
matchar kundernas önskemål och diskutera detta med ledningen som i sin tur ser över om det 
går att göra förändringar inom produkten. Det är kanske den mest centrala frågan 
Mediamakarna har framför sig. Jag tolkar är att om Mediamakarna kan få in en extern person, 
t ex en konsult, som inte ingår i Mediamakarnas normala organisation och som med nya ögon 
och idéer kan hitta alternativa lösningar på företagets problem, skulle vara en bra långsiktig 
lösning/strategi för företagets framtid. Detta skulle inte riskera företagets ekonomi nämnvärt 
samt att det i längden skulle bli lönsamt och att inte bara interna personer tänkt över företagets 
intressen. Då kan ledningen fokusera mer på det de kan allra bäst, att öka dag till dag 
försäljningen. Oavsett konsultens förslag/gensvar borde tankeverksamheten öka när flera 
personer tänkt över olika beslut. Min uppfattning från intervjuerna är att företaget har 
utvecklats i en positiv riktnig från den första till det sista besöket. Jag anser att den goda 
atmosfär som finns i organisationen varit en avgörande faktor och att säljarnas 
målmedvetenhet, att inte ge upp när det går trögt, har stärkt både gruppen och ledningen. 
 
Den sista problemformuleringen var om företagets fördelning av roller är anpassad till 
företagets mål. När det gäller rollfördelningen inom organisation tolkar jag i nuläget att det 
inte är några större problem. För att tillsätta en analytiker samt en riktig verkställare så måste 
man börja fokusera mer på grupptänkandet. Det är bra att anställa dugliga säljare med höga 
sociala färdigheter men det behövs kompletteringar i de saknade rollerna så att företaget 
utvecklas i positiv riktning. Ledningen har en viktig fråga framför sig om hur man ska bli 
”bredare” i sitt urvalsmönster av säljare. De får inte vara rädda för att anställa ”udda” säljare 
som skiljer sig från den nuvarande säljgruppen. Ju större karaktärsbredd desto lättare är det att 
hitta den saknade ”pusselbiten” och göra gruppen mer dynamisk. Då får säljarna nya 
synvinklar och erfarenheter av att jobba i grupp, så att de lättare följer upp sina mål för att bli 
mer produktiva. Skulle ledningen inte hitta personer som matchar in på följande positioner så 
måste de anpassa och föra in dem i allas arbetsuppgifter, med andra ord, kräva att säljarna bli 
mer verkställande och ökar sina analytiska egenskaper. Om detta scenario blir verklighet så 
måste främst Fredrik jobba ännu närmare sin grupp så de får de rätta förutsättningarna att 
utvecklas.  
 

6.2 Egna kommentarer 
 
Som helhet tycker jag att företaget var öppet och trevligt att besöka. Alla ställde upp helhjärtat 
på mina förslag och att de själva var intresserade av min studie av företaget har gjort att det 
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varit ett givande besök. Att få ta del av hur det kan se ut när ”arbetstempen” är som högst gör 
också att deras trovärdighet hur en arbetsdag kan se ut stämmer väl överens med vad 
personerna sagt under tidigare intervjuer. Jag tycker det är utmanande att Mediamakarna 
verkligen vill veta hur jag ser på deras verksamhet och beslutsfattande. Genom att skapa nya 
tankegångar och förslag, att med andra ord haft en inverkan på deras framtida 
tillvägagångssätt/funderingar, ser jag som en spännande erfarenhet. Det jag skrev om i 
inledningen angående syftet med uppsatsen, att granska vilka metoder Mediamakarna 
använder sig av för att skapa och bibehålla hög motivationen , tycker jag att jag har uppfyllt. 
De andra ställda syften med uppsatsen, granska ledningsstrukturen samt rollfördelningen 
inom företaget, är även de besvarade. Enligt mig så har jag lugnt och metodiskt genomarbetat 
de tre ställda teman: motivation, ledarnas egenskaper samt rollfördelningen under uppsatsens 
gång och fått svar på det jag ville veta i inledningen.   
 

6.3 Författarens förslag till förbättringar 
 
Mediamakarna bör enligt mig förbättra/se över följande: 
 
• Öka de yttre motivationsfaktorerna. Detta gäller helt och hållet till de personer som 

verkligen gör ett bra jobb ifrån sig. Att visa en hög uppskattning gentemot dem tror jag 
stärker Mediamakarnas identitet eftersom säljarna är ansiktet utåt. 

 
• Att man fortsätter att utveckla liknade modeller som de har till anställningsintervjuerna till 

andra områden inom företaget.  
 
• Att fortsätta utveckla grupptänkandet och se till att säljarna arbetar mot gemensamma mål 

som förbättrar för alla inom företaget. 
 
• Tillsätta en analytiker som kan stanna upp, reflektera och se över vad som behöver 

förbättras runt produkten/produkterna. 
 
• Tillsätta en extern konsult som kan avlasta ledningen om hur de kan gå tillväga för att 

förbättra/förenkliga arbetet för säljarna samt ge förslag till framtida riktlinjer till 
ledningen.  

 

6.4 Förslag till fortsatta studier 
 
Ett förslag till fortsatt forskning är att se hur Mediamakarnas konkurrenter har strukturerat sitt 
arbete. Att dels se hur man delat upp ledaruppgifterna som Rickard och Fredrik gjort samt att 
se även studera hur de t ex motiverar sina anställda till bättre försäljningsresultat. 
 
Ett annat förslag vore att studera hur det nuvarande arbetet utvecklar sig inom Mediamakarna. 
Om de introducerat ett mer grupptänkande eller om de har tagit hjälp utifrån för att få nya 
idéer och perspektiv till olika problemlösningar? Att återvända om två år med samma 
problemformuleringar och jämföra med min studie tror jag skulle göra mycket för 
Mediamakarnas utveckling.  Denna uppsats har haft som inriktning hur ledare beter sig och 
deras förhållningssätt till olika arbetsmoment. Det skulle vara intressant att djupare studera 
hur det är att vara säljare och lägga mer fokus på säljaryrket.  
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Bilaga 1 
 
Frågor till chefer och ledare 

 
• Hur gör du för att vägleda och förstärka dem bland din personal? 
 
• Hur är er syn på inre respektive yttre motivation? 
 
• Enlist teoretiska läror är vi mest motiverade att arbeta när arbetet tillfredsställer våra 

utvecklingsbehov. Hur ser ni på detta och hur går ni tillväga för att uppfylla detta? 
 
• Hur förmedlar ni er affärsvision till era säljare? 
 
• Vilka egenskaper gör dig till en bra ledare? 
 
• Vilka egenskaper är mindre bra? 
 
• När ni i ledningen anställer och skapar era grupper, söker ni efter roller eller 

individuellt skickliga? 
 
• Hur fattar man ett beslut i din organisation? Har du någon process för att låta andra bli 

delaktiga i de beslut du fattar? (Ge exempel.) Vilka beslut har du delegerat? 
 
• Vad är det som är spännande för personalen i arbetet i din organisation? Är det olika 

för olika typer eller grupper av människor? 
 
• Hur betraktar du din roll när det gäller andan i din organisation? 
 
• Hur delar du med dig av erkännande och beröm? Exempel 
 
• Vad är din definition av ledarskap? Vilka ord och/eller beteenden är mest inspirerande 

för anställda på Mediamakarna i Sverige AB? 
 
• Om vi antar att chefer har ett ansvar, finns det någon annan del (några andra delar) av 

organisationen som har ansvar för att hjälpa människor att utveckla sina färdigheter? 
Vad borde den hjälpen gå ut på?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



 
 

Bilaga 2 
 
Frågor till säljare 
 

• Vad tycker du bäst om i ditt arbete? 
 
• Vad tycker du sämst om i ditt arbete? 
 
• Hur skulle du vilja att ditt arbete förändrades? 
 
• Hur skulle du vilja bli ledd? 
 
• Vilka belöningar får du i arbetet vid sidan av pengarna?( tex. karriärutveckling, 

personlig utveckling, vänskap, gemenskap, känslan av att göra nytta) 
 
• Vad betyder självutveckling för dig? 
 
• Vad har du gjort för att utveckla dig själv? 
 
• Får du någon hjälp att utveckla dig själv? 
 
• Vilken/vilka drivkrafter är starkast hos just dig? (har med ”de 8 drivkrafterna i 

arbetslivet) 
 
• Vad gör dig motiverad? 
 
• Vilken roll i gruppen har du? 
 
• Trivs du med den rollen? 
 
• Herzberg nämner att hög motivation skapas av stimulerande arbetsuppgifter. Hur ser 

du på dina arbetsuppgifter? 
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