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Förord 
Under vår studietid på högskolan i Gävle har ett intresse för ämnet Ledarskap väckts. Vi har 

under vår studietid fått intresse för områdena belöningssystem och motivation och valde 

därför att forska inom det ämnet. 

 

Vi vill börja med att tacka alla de respondenter som har tagit sig tid att svara utförligt på både 

våra intervjuer och enkäter och därmed gjort vår undersökning möjlig att genomföra.   

Vi vill också tacka våra handledare Pär Vilhelmson, Maria Fregidou-Malama och Ernst 

Hollgren för feedback och stöd, samt vår examinator Sarah Philipson som har tagit sig tid att 

gå igenom vårt arbete och hjälpa oss på vägen.  

 

Sist, vill vi även tacka alla de andra grupperna som har hjälpt till med opponering och andra 

tips under resans gång.   



Abstrakt 

Titel: Belöning som motivationsfaktor - Belöningssystemets påverkan på motivation 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi, 15hp 

Författare: Anna Ohlsson & Karin Mellin 

Handledare: Maria Fregidou-Malama, Ernst Hollander och Pär Vilhelmson 

Datum: 2014 maj 

Syfte: Idag är de anställda en av företagens viktigaste resurser. Många företag tillämpar någon form av 

belöning för att motivera sina anställda. Syftet är därför att skapa en förståelse för hur ledare 

påverkar säljares motivation med belöningssystem.  

 

Frågeställningarna som vi kommit fram till efter en genomgång av befintlig teori är; 

1. Hur kan chefer motivera sina anställda att nå andra mål än sina personliga mål? 

2. På vilka sätt ska chefer arbeta för att påverka de anställdas inre motivation? 

3. Hur kan chefer motivera sina anställda med andra belöningar än provision? 

Metod: I denna studie har kvalitativ data blandats med kvantitativ data, vilket kallas triangulering. Den 

kvalitativa data har samlats in med hjälp av semi-strukturerade intervjuer och den kvantitativa 

data har samlats in med hjälp av webb-baserade enkäter. Empiridelen består av sju intervjuer och 

43 enkätsvar. Intervjuerna har analyserats och redovisats med hjälp av tematisk analys och 

enkäterna med hjälp av univariat analys i form av diagram. 

Resultat & 

slutsats: 

Det framkom i vår studie att provision var den mest föredragna belöningen. Detta gör att vår 

studie till största del stämmer överens med teorin. Dock har vi sett att erkännande har stor 

betydelse för säljares motivation och enligt vår studie har den större betydelse än vad teorin 

påstår. Vi tror att chefer kan motivera sina säljare genom att använda belöningar som främjar 

både inre och yttre motivationsfaktorer för att få säljarna att sträva efter organisationens mål. 

Detta genom ekonomisk ersättning samt erkännande, närvaro och coaching.   

Förslag till 

fortsatt 

forskning: 

Något som har dykt upp under studiens gång är frågan om en fast lön ska kombineras med 

provision, hos företag som idag tillämpar ren provision. Vidare vore det även intressant att 

studera vidare kring varför de med skilda löneformer har olika syn på rädsla för att förlora jobbet. 

Uppsatsens 

bidrag: 

Vi har genom denna studie gett en bättre förståelse för hur chefer kan motivera säljare med 

belöningar. Vi har också bidragit till ökad förståelse för vikten av mål och målkongruens i 

motivationsarbetet.  

Nyckelord: Motivation, belöningar, belöningssystem, mål, provision 

 

 

 



Abstract  

Title: Reward as a motivation factor - the reward system influences on motivation 

Level: Bachelor thesis in business economics, 15hp 

Authors: Anna Ohlsson & Karin Mellin 

Supervisors: Maria Fregidou-Malama, Ernst Hollander och Pär Vilhelmson 

Date: May 2014 

Aim: The employees are today one of a company's most important resources. Many companies apply 

some form of reward to motivate their employees, thereby the aim of this study is to get a better 

understanding for how leaders affects sales peoples motivation using reward system. 

The research questions for this study is:  

1. How can managers motivate their employees to achieve other goals than their personal 

goals? 

2. In what ways, can managers work to influence employees' intrinsic motivation? 

3. How can managers motivate their employees with other rewards than commissions? 

Method: This study was based on both a qualitative and quantitative approach, which is called 

triangulation. The qualitative data was collected by semi-structured interviews and the 

quantitative data by a web-based survey. The empirical data consists of seven interviews and 43 

survey responses. We used thematic analysis to analyze the interviews, and univariate analysis, 

using diagrams for the survey.   

Result & 

Conclusions: 

Our study showed that commission was the most preferred reward. This is consistent with the 

theory in our study. All though we found that recognition is of great importance for employees 

motivation, and our study shows that it has greater significance than what our theory states. We 

believe that managers can motivate their salespeople by using rewards that promotes both 

intrinsic and extrinsic motivators to get the salespeople to pursue organizational goals. This can 

be achieved by using financial compensation, recognition, presence, and coaching; to mention a 

few examples. 

Suggestions for 

future research: 

Something that has emerged during this study is the question whether a fixed salary should be 

combined with commission, within the companies, which uses pure commission. Furthermore, it 

would also be interesting to see why the salespeople with different types of salary systems have 

different feelings according to the fear of losing their jobs. 

Contribution of 

the thesis: 

We have provided a better understanding of how managers can motivate salespeople with 

rewards. We have also contributed to increased understanding of the importance of goals and 

common goals in motivational work. 

Key words: Motivation, reward, reward system, goals, commission 
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1. Introduktionskapitel 
//Denna del av arbetet behandlar bakgrunden till varför just detta område har fångat vår 

uppmärksamhet. Vidare tas en problematisering av ämnet upp där olika infallsvinklar 

diskuteras. Problematiseringen leder oss slutligen fram till arbetets syfte.// 

 

1.1 Bakgrund 

Dagens globaliserade samhälle med förbättrad informationsteknologi har lett till en ökad 

konkurrens på marknaden. De anställda är därför av stor betydelse för dagens organisationer 

och ses som en viktig resurs för att skapa konkurrensfördelar (Tremblay, Blanchard, Taylor, 

Pelletier & Villeneuve, 2009). Påståendet styrks av Arvidsson (2005) som menar att de 

anställdas kompetens idag är en av organisationens viktigaste resurser. Detta leder enligt 

Svensson (2001) i sin tur till en hård konkurrens för arbetsgivare om att få behålla kompetent 

personal. Arbetsgivare vill därför lägga fokus på just detta och se till att personalen trivs på 

sin arbetsplats. En hög personalomsättning innebär dessutom stora kostnader för en 

organisation eftersom en nyrekrytering kostar både tid och pengar. Företaget kan därför locka 

med olika belöningar för att motivera sina anställda att stanna kvar på företaget. (Svensson, 

2001) 

 

SVD (2014-05-22) menar dock att det inte är så smart att använda sig av externa belöningar 

för att få människor att göra saker. I stället är det den interna motivationen som har störst 

betydelse – och på den kan bonusar och provision ge en direkt negativ inverkan.  

 

Vi anser att denna tolkning är intressant och vill därför forska vidare kring hur belöningar 

påverkar motivationen hos de anställda och om en ledare behöver motivera sina säljare för att 

de ska vilja nå exempelvis de organisatoriska målen. Vidare har vi sett ett allmänt intresse 

från ledare som funderar kring hur belöningssystemet ska se ut för att passa sina säljare och 

vill genom denna uppsats försöka att öka förståelsen för dessa fenomen.  

 

För att förstå hur belöningssystemen fungerar måste de bakomliggande faktorerna för vad 

som motiverar människor förklaras. Belöningar kan enligt Jäghult & Wetterlund (2005) delas 

in i yttre motivation och inre motivation. Yttre motivation är ofta kopplat till ekonomiska 

ersättningar eller förmåner som till exempel provision och bonus. Inre motivation är när de 

anställda drivs av att göra saker där den inre tillfredsställelsen ökar. Inre belöningar handlar 
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oftast om arbetet eller uppgiften i sig. Det kan exempelvis vara att kunna påverka sitt eget 

arbete eller känna sig delaktig i beslut som skall tas inom företaget (Jäghult & Wetterlund, 

2005). Det kan också vara att uppnå ett mål, tillfredsställa eventuella behov, erhålla belöning 

för något eller möjligtvis undvika bestraffning (Deci & Ryan 1985). 

 

Idag använder nästan alla företag någon form av belöningssystem till sina säljare, som 

exempelvis bonus, provision, resor eller andra belöningar som är knutna till säljarnas 

prestationer. Detta leder till stora utgifter för företag för att få fram de mest lämpliga 

alternativen till just deras säljkår. Många företag anser att dessa utgifter är värda att prioritera 

eftersom betydelsen av säljkåren är viktigare än denna kostnad då säljkåren anses vara den 

mest betydande delen av en organisations uppbyggnad. (Zoltners, Sinha & Lorimer, 2008) 

 

Belöningssystem bör innehålla olika typer av belöningar för att motivera enskilda säljare och 

hjälpa dem att uppnå personliga mål som är i linje med målen för företaget (Zoltners et al., 

2008). Detta då olika medarbetare motiveras av olika belöningar (Weeks, Chonko, Lawrence 

& Tanner, 1992). Lopez, Hopkins & Raymond (2006) visar att användandet av föredragna 

belöningar kan göra att prestandan förbättras om säljaren upplever ett samband mellan 

prestation och belöning. 

 

1.2 Problematisering  

Lopez et. al. (2006) menar att ersättning och belöningsstruktur är viktiga metoder för att 

motivera och påverka säljares beteende och prestanda. De hävdar att belöningar spelar en 

viktig roll för att motivera säljarna att fokusera på att uppnå sina uppgifter. Vidare anser de att 

belöningssystem är något som kan påverka tillfredsställelse samt få säljare att vilja stanna 

kvar inom organisationen. Menguc & Barker (2003) påpekar också att incitamentsprogram 

spelar en avgörande roll när det kommer till att motivera, leda och framförallt behålla kunskap 

och därigenom få en kunnig och kompetent säljpersonal.  

 

Dock motiveras olika medarbetare av olika belöningar. Vissa anställda föredrar exempelvis 

fast lön före provision, medan andra föredrar ren provision. (Weeks et al., 1992; Lopez et al., 

2006) 
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Belöningar kan öka trivseln och minska personalomsättningen (Lopez et al., 2006). Dock 

finns skilda synsätt på effekten av olika belöningssystem. Enligt SVD (2014-03-15) visar 

forskning att de som får hög bonus blir mindre motiverade att fortsättningsvis göra ett bra 

jobb. Vidare menar de att det finns gott om vetenskapliga belägg för att höga ekonomiska 

belöningar påverkar framtida prestationer på ett negativt sätt. Den rimliga slutsatsen är alltså 

att hög ekonomisk ersättning undergräver den inre motivationen. 

 

Sunt Liv (2014-03-16) pekar på att belöningar kan minska vår motivation att göra bra ifrån 

oss. Där visas ett exempel om vad som händer när prestation kopplas till en belöning. I det 

exemplet fick två grupper i uppgift att trycka på ett stoppur när de trodde att det hade gått fem 

sekunder. Den ena gruppen fick en summa pengar varje gång en av deltagarna lyckades, 

medan den andra gruppen inte fick det. Efter en stund fick deltagarna ta paus och belöningen 

togs bort. De som inte fick betalt efter prestation fortsatte att försöka pricka när fem sekunder 

hade gått. De som fick en summa pengar varje gång de lyckades trycka rätt slutade däremot 

försöka. Enligt forskarna visar det på att de som inte fick en belöning hade en inre drivkraft 

att klara av uppgiften, medan den andra gruppen tappade intresset så fort belöningen uteblev. 

(Sunt Liv, 2014-03-16)  

 

Detta påstående styrks även av Armstrong & Murlis (1998) som hävdar att belöningar såsom 

provision och bonus har visat sig ha en omedelbar effekt, som inte alltid är långsiktigt hållbar, 

medan belöningar som främjar den inre motivationen leder till mer långsiktig motivation. 

Belöningssystem förändrar därför inte den grundläggande motivationen hos säljaren utan 

fungerar mer som en kortsiktig lösning (Armstrong & Murlis, 1998).  Ledare behöver inte 

bara se över hur de hanterar deras säljare, utan också förstå deras personligheter och 

motivation för att utforma ett passande belöningssystem för deras säljkår (Amyx & Alford, 

2005). 

 

Lopez et al. (2006) har kommit fram till resultat som visar att olika medarbetare föredrar olika 

typer av belöningar där provision föredras framför löneförhöjningar och andra typer av 

belöningar. Därför måste chefer beakta alla aspekter av en säljares prestanda och den inverkan 

som belöningar kan ha på beteendet. Dustin & Belasen (2013) hävdar att det är en 

nyckelutmaning för chefer att identifiera de belöningar som motiverar deras säljare och 

utifrån det utveckla en kvalitativ säljkår. Det är möjligt att skapa belöningssystem som 
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anpassar säljarnas intressen med företagets intressen, exempelvis där en säljkårs strategi 

fokuserar på att utforma belöningssystem som knyter incitament för företag och säljare kring 

gemensamma mål, till exempel lönsamhet och intäkter (Brown, Evans, Mantrala & 

Challagalla, 2005).   

 

Hos alla vinstdrivande organisationer finns det grundläggande och övergripande mål för att 

kunna skapa vinst, samtidigt som individer har personliga mål (Anthony & Govindarajans, 

2007). Abrahamsson & Andersen (2005) menar att det dock inte är nödvändigt att 

organisationens medlemmar står bakom målen eller gillar målen som är uppställda för 

organisationen, men det förutsätter det att medlemmarna inte förkastar målen så pass mycket 

att de vill lämna organisationen. Dessutom kan frågan om huruvida uppslutning kring målen 

kan påverka om de anställda uppnår målen, detta då målkonflikter är vanliga, det vill säga att 

organisationens mål och individens mål kan gå isär (Abrahamsson & Andersen, 2005).  

 

Detta leder oss då till att en målkongruens i en organisation är att föredra. Anthony & 

Govindarajan (2007) beskriver målkongruens som en gemensam strävan mot samma mål hos 

organisation och säljare, detta trots att säljaren har personliga mål som inte alltid stämmer 

överens med organisationens mål. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att skapa en förståelse för hur ledare påverkar säljares motivation 

med belöningssystem.  

 

1.4 Bidrag 

Vi vill jämföra befintligt belöningssystem med de anställdas belöningspreferenser samt om 

det kan finnas förbättringar. Vi anser att denna studie kommer att hjälpa ledare att få en ökad 

förståelse för hur de kan motivera sina anställda med hjälp av belöningssystem. Detta ser vi 

som en viktig del i dagens samhälle då de anställda blir allt viktigare för organisationers 

konkurrenskraft.  
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2. Teoretisk referensram 
//I detta kapitel redogörs relevant teori som kan anses behandla det studieområde vi inriktat 

oss på. Inledningsvis tas olika teorier inom området upp, sedan beskrivs motivation, följt av 

belöningar och mål. Vidare kopplas dessa samman till hur ledare kan använda belöningar för 

att nå målkongruens. Slutligen skall teorin mynna ut i de forskningsfrågor vi skall arbeta 

efter.// 

 

2.1 Principal agent-teorin 

Agentteorin bygger på samspelet mellan en agent och en principal, i det här fallet en anställd 

och en ledare, där teorin hävdar att individen är rationell och hela tiden strävar efter att 

tillgodose sitt egenintresse, vilket leder till att individen alltid kommer att välja det som är 

bäst för denne. Det innebär exempelvis att en anställd hela tiden kommer att sträva efter sina 

intressen och inte efter ledarens och organisationens. Det är i dessa antaganden som 

Agentteorin kan bli begränsad, då den blir för generaliserande och objektiv. (Davis, 

Schoorman & Donaldson 1997)  

 

Davis et al. (1997) menar att teorin därmed inte heller tar hänsyn till organisationens 

komplexitet. Agentteorin har även kritiserats av Daily, Dalton & Canella (2003) för att vara 

en mycket förenklad teori som endast identifierar två parter av organisationen, oavsett dess 

storlek, där deras respektive intressen är tydliga och konsekventa.  Då individer drivs av sitt 

egenintresse menar Perrow’s (1986) att incitament måste användas för att få de anställdas 

intresse att tangera ledarens. Detta styrks även av Mizruchi (2004) som menar att Agentteorin 

illustrerar relationen mellan två olika parter som har ett specifikt mål och hur dessa har olika 

stark motivation att nå det målet. Detta visar också på hur viktigt incitament är för att styra 

bådas intressen åt samma håll (Perrow, 1986). 

 

2.2 Stewardship-teorin 

Donaldson & Davis (1991) har kommit fram till en annan teori som går emot Agentteorin om 

vad som motiverar de anställda. De utgår istället ifrån ett psykologiskt och sociologiskt 

perspektiv och har andra förklaringar till vad som påverkar relationen mellan arbetsgivare och 

de anställda. De hävdar att de anställda vill känna tillhörighet och stolthet och drivs därmed 

av en inre tillfredsställelse av att utföra ett bra arbete.  
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Uppfattningen av en persons karaktär, nämns även i Stewardship-teorin, men till skillnad från 

Agentteorin utgår denna teori från att en person arbetar efter ett organisatoriskt fokus, som 

anses vara viktigare än att agera individualistiskt (Davis et al., 1997).  En “steward” agerar 

alltså också rationellt, men istället för att hela tiden sträva efter egenintresse, vill den istället 

jobba för organisationen och agerar därför alltid i enlighet med de intressen som ledaren 

förmedlar (Davis et al., 1997; Pastoriza & Arino, 2008). Davis et al. (1997) menar att denna 

drivkraft har en grund i att den anställde hela tiden strävar efter ett erkännande av sin ledare.  

Med denna syn menar Davis et al. (1997) att det inte behövs lika mycket resurser för att 

motivera de anställda till att följa organisationens intresse. De menar att Stewardship-teorin 

innebär att företaget skall fokusera på en struktur som underlättar och ger den anställde 

möjlighet att ha befogenhet istället för en struktur som kontrollerar och övervakar. 

Kritik har dock riktats även mot Stewardship-teorin då den anses vara för statisk och bara 

klarlägger en given situation vid en given tidpunkt utan att ta hänsyn till tidigare påverkan 

(Pastoriza & Arino, 2008). 

 

2.3 Critical Management 

Inom Kritisk Teori, som är en fri översättning av Critical Management, hävdas att ledningen 

har en alltför stark påverkan på livet för sina anställda och kunder för att vägledas av en smal 

och instrumental form av rationalitet (Alvesson & Willmott, 1992). 

 

Detta synsätt bidrar till att krossa myten om den konventionella ledarskapsteorin. I stället för 

att anta att ledarskapsteori är neutral och opartisk utmanar den Kritiska Teorin myten om 

objektivitet och argumenterar för en helt annan, kritisk uppfattning om ledningen. Detta där 

forskningen självmedvetet motiveras av ett försök att misskreditera och helst eliminera former 

av ledarskap och organisationer som har institutionaliserat oppositionen mellan 

målmedvetenhet hos individer och det sken av självskrivenhet och smala instrumentalitet i 

arbetsprocessförhållanden. (Alvesson & Willmott, 1992) 

Kritisk ledarskapsforskning följer den allmänna andan i kritisk samhällsvetenskap, men 

fokuserar på ledningsfenomen. Under förutsättningen att en maktelit är väl studerat, måste ett 

mer jämlikt och demokratiskt perspektiv av kritisk samhällsvetenskap kompletteras med en 

uppskattning av hur organisationer fungerar, samt de olika begränsningar som följer av de 

ekonomiska syften som är centrala i de flesta organisationer. (Alvesson & Deetz, 2000) 
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2.4 Motivation 

Enligt Abrahamsson & Andersen (2005) handlar motivation om varför människors beteende 

uppstår, upprätthålls och avslutas. Weightman (2004) anser att motivation kan förklaras som 

ett inre tillstånd där människor arbetar för att uppnå bestämda mål. Han menar att detta 

exempelvis kan vara att ha som målsättning att få ett visst yrke, eller ett mindre mål som att 

lära sig cykla. Motivation kan sammanfattningsvis beskrivas som viljan att arbeta för något 

för att uppnå önskat resultat (Weightman, 2004). 

 

2.4.1 Motivationsteorier 

För att få en djupare förståelse för vad motivation är, är det viktigt att kolla närmare på några 

motivationsteorier. Nedan redogörs fyra välkända teorier som ur sina olika perspektiv 

beskriver vad motivation är och hur det påverkar individen. 

 

Arbetsmotivation 

Arbete är något som tar upp en stor del av de flesta människors vardag och arbetsmotivation 

är därför något som det talas mycket om. En av de främsta inom området arbetsmotivation är 

Herzberg, som har som utgångspunkt att om en anställd trivs på sitt arbete leder detta till att 

denne presterar bra i arbetet. Detta har mynnat ut i en teori som kallas tvåfaktorsteorin. 

(Herzberg, Mausner & Snyderman, 1959) 

 
Figur 1: Herzbergs tvåfaktorteori. Företagande (2014-03-14) 
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I denna teori beskrivs hur människan motiveras utifrån det Herzberg kallar hygien-, respektive 

motivationsfaktorer (Bergengren, 2003). Enligt Abrahamsson & Andersen (2005) är 

hygienfaktorer exempelvis organisationens politik, administration, ledaren (om denne är 

rättvis, villig att lära ut och delegera), arbetsförhållandena, mellanmänskligt förhållande, 

ekonomisk ersättning samt status. Bergengren (2003) menar att dessa faktorer verkar för att 

förebygga bristande anställningstrygghet. Abrahamsson & Andersen (2005) menar att 

motivationsfaktorer är prestationer, erkännande, arbetet i sig, ansvar, befordran samt 

utvecklingsmöjligheter medan Bergengren (2003) beskriver dem som hur vi upplever våra 

arbetsuppgifter och vad som får oss att prestera bättre. 

 

Abrahamsson & Andersen (2005) hävdar att chefer kan motivera sina anställda med 

exempelvis lön och bra arbetsförhållanden och att detta hindrar vantrivsel på arbetet. Vidare 

hävdar de dock att detta i sin tur inte nödvändigtvis främjar trivsel. Trivsel kan däremot 

främjas med hjälp av motivationsfaktorerna. Detta kan förklaras med Herzbergs åsikter då han 

ansåg att ju mer tillfreds eller missnöjd en anställd är med sitt arbetsförhållande, desto 

viktigare blir detta arbetsförhållande för den anställda (Abrahamsson & Andersen, 2005). 

 

När det kommer till arbetsmotivation menar Rubenowitz (2008) att detta oftast kan kopplas 

till ekonomisk ersättning, som är en viktig del i anställdas motivation och i dag ses oftast 

lönen som ett medel för att kunna aktivera sig på fritiden.  

 

Dock menar Rubenowitz (2008) att det är viktigt att se vad anställda får ut av själva arbetet 

och att arbetsutformningen är det väsentliga inom arbetsmotivation. Detta för att anställda 

skall uppleva arbetsuppgifterna som stimulerande. Vidare menar Rubenowitz (2008) att det är 

av stor vikt att anställda känner sig uppskattade och har utvecklingsmöjligheter för att trivas 

på arbetet. 

 

Oakley-Williams (2005) menar att motiverade anställda är en av företagens mest 

konkurrenskraftiga medel för att nå framgång. Han hävdar också att de anställdas 

arbetsmotivation kan påverkas av ett effektivt ledarskap och att det kan öka produktiviteten 

och motivationen hos arbetarna. Därför är det av stor vikt för ledare att förstå vad som 

motiverar deras anställda (Oakley-Williams, 2005) 
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Maslows behovspyramid 

I modellen behovspyramiden delar Maslow (1943) in de mänskliga behoven och kategoriserar 

in dem i en pyramid. Pyramidens bas utgörs av fysiologiska behov. De fysiologiska behoven 

handlar mest om det grundläggande vi behöver för att överleva, som exempelvis mat, sömn 

och dryck (Bergengren, 2003). Det översta skiktet illustrerar tillhörighets- och statusbehov 

medan mellanskiktet består av människans behov ur ett socialt perspektiv, så som familj, 

vänner och relationer (Maslow, 1943).  

 

Maslows figur illustrerar människans inneboende drivkrafter att vilja utvecklas. När individen 

har nått ett mål, har denne tillfredsställt ett behov och vill kliva upp till nästa steg. 

(Bergengren, 2003) 

 
Figur 2: Maslows behovstrappa, skolpedagogensblogg (2014-03-16) 

 

McClelland prestationsbehovsteori 

McClelland hävdar att varje individ har ett prestationsbehov, ett tillhörighetsbehov och ett 

maktbehov och denna teori bygger på att dessa tre behov är ett resultat av en individs 

livserfarenhet (Abrahamsson & Andersen, 2005). Med det menar de att även om en person 

har dessa behov i starkare eller svagare grad, är det enligt Abrahamsson & Andersen (2005) 

ett av dessa tre behov som ger en person den motivation som krävs för att lösa en uppgift. 

McClelland har även påpekat att dessa behov är inlärda och kan tränas upp med speciella 

träningsprogram. Detta då en persons prestationer enligt McClelland inte bara beror på 

förmågor eller anlag, utan också på vilket prestationsbehov personen har (Abrahamsson & 

Andersen, 2005). En persons prestationsbehov kan enligt Abrahamsson & Andersen (2005) 
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grovt förklaras som att ett högt prestationsbehov ger bättre resultat och prestationer. De menar 

att personer med svagt prestationsbehov, som presterar och anstränger sig på en lägre nivå kan 

förbättra sina prestationer genom träningsprogram för att främja ett visst behov. Dessa är dock 

inte människans grundläggande behov, men är av stor relevans när det kommer till att förklara 

beteenden i arbetslivet (Abrahamsson & Andersen, 2005). 

 

Abrahamsson & Andresen (2005) beskriver prestationsbehovet som en inställning att vilja 

prestera och bemästra något. Vidare menar de att det inte är primärt kopplat till någon 

belöning. En person som har ett starkt prestationsbehov har en vilja att göra sitt bästa oavsett 

belöning, detta behov kan komma fram när en person exempelvis vill arbeta under lång tid 

med att göra något bra eller uppnå något speciellt (Abrahamsson & Andersen, 2005). Vidare 

kan prestationsbehovet komma ur att personen vill prestera bättre än andra. Det kan vara att 

överskrida krav på resultat och kvalitet som personen själv har eller att göra något unikt som 

är utöver det vanliga (Abrahamsson & Andersen, 2005). 

 

Nicholls teori om motivationsklimatet 

Enligt Nicholls (1984) kan ett motivationsklimat vara uppgiftsorienterat eller 

resultatorienterat. Han menar att ett uppgiftsorienterat motivationsklimat behandlar en 

människas egen utveckling och arbete, medan ett resultatinriktat koncentrerar sig på sociala 

associationer och tävlingssammanhang. 

 

Vidare beskriver Nicholls (1984) att motivationsklimatet kan länkas till 

prestationsbehovsteorin och påverkar starkt hur individer känner inför olika uppgifter. Han 

förklarar att ett uppgiftsorienterat motivationsklimat bidrar till glädje, välbefinnande och 

engagemang samtidigt som oron minskar. I ett resultatorienterat motivationsklimat krävs 

personer med bra självförtroende för att styrka motivationen. 

 

2.4.2 Inre och yttre motivation 

Motivation kan delas in i inre och yttre motivation. Yttre motivation består av sociala och 

materiella belöningar och bestraffningar (Angelöw, 2013). Yttre motivation är ofta kopplad 

till ekonomiska ersättningar eller förmåner som till exempel provision och bonus (Jäghult & 

Wetterlund, 2005). 
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Angelöw (2013) menar att vi alla är olika när det gäller vad som motiverar oss. Ofta är det 

flera olika förhållanden som skapar en hög motivation. En medarbetare blir motiverad av 

meningsfulla arbetsuppgifter och att kunna hjälpa andra. En annan motiveras av att skapa bra 

resultat och känna arbetstrivsel. En tredje medarbetare blir mest motiverad när han eller hon 

lär sig nya saker, får utveckla sin kompetens och får uppskattning för sina arbetsinsatser. En 

ledare bör därför kartlägga sina medarbetares olika motivationsfaktorer och se om de drivs av 

yttre eller inre motivation (Angelöw, 2013). 

 

Inre motivation finns i människans inre och handlar om hur de trivs med sitt arbete och sina 

arbetsuppgifter (Angelöw, 2013). Inre motivation är när de anställda drivs av att göra saker 

där den inre tillfredsställelsen ökar och handlar oftast om arbetet eller uppgiften i sig. Det kan 

exempelvis vara att kunna påverka sitt eget arbete eller känna sig delaktig i beslut som skall 

tas inom företaget (Jäghult & Wetterlund, 2005). Till nyckelfaktorerna hör till exempel 

utveckling, att uppleva glädje och känslomässiga belöningar (Angelöw, 2013). Det kan också 

vara att uppnå ett mål, tillfredsställa eventuella behov, erhålla belöning för något eller 

möjligtvis undvika bestraffning (Deci & Ryan, 1985). 

 

Det är därför viktigt för en ledare att lägga fokus på inre motivation för att behålla en 

långsiktig prestationsförmåga hos säljaren. Säljarna bör motiveras till att utveckla sig själva 

och hitta meningen med arbetet (Boëthius & Ehdin, 2010). Det är lättare att leda medarbetare 

med en inre motivation, eftersom de ofta är entusiastiska och ansvarstagande och vill 

utvecklas. De är ofta självstyrande och behöver inte bli motiverade utan behöver bara lite 

hjälp och vägledning. (Angelöw, 2013) 

 

Det är däremot svårare att leda någon som drivs av yttre motivation, eftersom det kan vara så 

att de går till jobbet för att de är tvungna och drivs av materiella belöningar. Medarbetare som 

drivs av yttre motivation väntar på att chefen ska tala om för dem vad som ska göras och 

arbetar hårdast när en arbetsledare ser dem. (Angelöw, 2013) 

 

2.5 Belöningssystem 

Att införa belöningssystem är strategiskt. Om en organisation tillämpar belöningar, kan detta 

leda till ökad motivation hos de anställda så att de presterar bättre som vidare leder till att 

organisationen blir mer konkurrenskraftig (Smitt, Wiberg, Olwig, Riegnell & Sjöstrand, 
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2002). Rätt belöningssystem kan därför ha stor betydelse för hur företaget styrs mot sina mål 

och det påverkar långsiktigt relationen mellan företaget och deras anställda. (Smitt et al., 

2002) 

 

Belöningar innefattar olika faktorer, det kan exempelvis vara lön, provision, incitament, 

marknadsföring eller erkännande och är ofta avgörande för att motivera och påverka säljare 

(Lopez et al., 2006). Zoltners, Sinha & Lorimer (2012)  hävdar exempelvis att ingenting 

motiverar och ger så pass mycket energi som ren provision. De menar också att incitament 

tillåter säljare att jobba ensamma och utan noggrannare kontroll, samtidigt som det 

uppmuntrar dem att jobba mot företagets mål. 

 

2.5.1 Inre och yttre belöningar 

För att ge en bättre förståelse för belöningar kan dessa enligt Jäghult & Wetterlund (2005) 

delas upp i inre och yttre belöningar. De inre belöningarna hänvisar de till den inre 

tillfredsställelsen som en person kan känna när den gjort ett bra jobb och att känna sig 

uppskattad medan de yttre belöningarna handlar mer om exempelvis pengar och förmåner. 

 

Berry (1998) hävdar att inre belöningar kan beskrivas som en känsla av tillfredsställelse hos 

de anställda när de gjort något som känns utvecklande. Vidare hävdar Berry (1998) att chefer 

inte kan dela ut inre belöningar, utan de måste komma från den anställdas inre. Amabile, Hill, 

Hennessey & Tighe (1994) menar däremot att cheferna istället kan arbeta med att skapa 

förutsättningar för de anställda att uppnå inre belöningar genom att exempelvis ge positiv 

feedback samt se till att de anställda känner sig som en del i organisationens helhet, att de kan 

vara med och bidra.    

 

Deci, Koestner & Ryan (1999) gjorde en studie för att se hur de yttre belöningarna kan 

påverka inre motivation. De fann där att materiella belöningar hade en negativ inverkan på en 

människas inre motivation när de gäller uppgifter som upplevs intressanta. De kunde även se 

att prestationsbetingade belöningar hade en viss försvagande effekt på människans beteende. 

Vidare kunde också Deci et al. (1999) se att positiv feedback hade en positiv effekt på en 

människas inre motivation.  
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2.6 Mål 

Hos alla vinstdrivande organisationer finns det grundläggande och övergripande mål för att 

kunna skapa vinst, samtidigt som individer har personliga mål (Anthony & Govindarajans, 

2007). Med mål menas en beskrivning av ett framtida tillstånd, där organisationsmässiga mål 

är önskade tillstånd som organisationen vill uppnå och som önskas i framtiden genom 

organisationens aktiviteter (Abrahamsson & Andersen, 2005). Harpaz (1990) menar att de 

flesta människor har som mål med sitt arbete att de vill ha ett intressant arbete. Detta gällde 

internationellt, genom olika organisatoriska nivåer, oavsett kön eller ålder.  

 

Wiley (1995) menar att mål som arbetsmotivation kan göra att de anställda vill kämpa och 

fokusera på målet, vilket påverkar deras arbetsbeteende. Han menar att om en medarbetare är 

inställd på att det är ett mål, istället för att det endast ska ses som en uppgift, kommer målet 

att kunna styra tankarna och handlingarna hos säljarna. Att ge de anställda en bild av vart 

organisationen är på väg är också en form av målarbete som ger människor en känsla av 

allmän inriktning för framtiden, vilket ger dem ett val om huruvida de vill utöva sin insats och 

fortsätta i den riktningen (Hääsinen, Hallgren & Hansson, 2011). 

 

Deci & Ryan (2000) menar också att olika typer av mål, såsom lärande mål och 

prestationsmål kan ha inverkan på den inre och yttre motivationen. De beskriver 

prestationsmål som ett kontinuerligt test av människors förmåga, särskilt i förhållande till 

andra, medan lärande mål innebär möjligheter att lära sig nya saker. De hävdar att lärande mål 

påverkar den inre motivationen där systemet handlar om att initiera, upprätthålla och göra 

aktiviteten i fråga givande. Vidare menar de att prestationsmål kan ersätta eller underminera 

motivation och genom detta kan en koppling göras mellan inre motivation och lärande mål, 

samt yttre motivation och prestationsmål.  

 

2.6.1 Motivation att nå målkongruens 

Abrahamsson & Andersen, (2005)  hävdar att en organisation per definition är inriktad på att 

uppnå ett eller flera mål och att det finns ett krav på att det bör finnas en viss 

överensstämmelse mellan målen. För att undersöka mål är det dock inte nödvändigt att 

organisationens medlemmar står bakom målen eller gillar målen som är uppställda för 

organisationen (Abrahamsson & Andersen, 2005). Dock förutsätter det att medlemmarna inte 

förkastar målen så pass mycket att de vill lämna organisationen. Dessutom kan frågan om 
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huruvida uppslutning kring målen kan påverka om de anställda uppnår målen, detta då 

målkonflikter är vanliga, det vill säga att organisationens mål och individens mål kan gå isär 

(Abrahamsson & Andersen, 2005).   

 

Detta leder då till att en målkongruens i en organisation är att föredra. Målkongruens beskrivs 

som en gemensam strävan mot samma mål hos organisation och säljare, detta trots att säljaren 

har personliga mål som inte alltid stämmer överens med organisationens mål (Anthony & 

Govindarajan, 2007).  

 

Amyx & Alford (2005) belyser två problem, vilka är att företag ofta misslyckas med att 

behålla sina säljare samt att lyckas uppnå målkongruens. Dessa problem kan leda till att 

säljare inte känner ett starkt organisatoriskt engagemang och kan därmed ha svårt för att 

uppnå organisatoriska mål. Dessutom är rekrytering kostsamt för ett företag och därför bör de 

sträva efter att med hjälp av motivation behålla sina säljare (Amyx & Alford, 2005). 

 

Amyx & Alford (2005) har tagit fram en modell som heter “Structural Model”, där de menar 

att “Need For Achievement“ som vi fritt översatt till prestationsbehov och “Positive Leader 

Reward Behavior” som vi översatt till “ledarens positiva belöningsbeteende” kan tillämpas för 

att uppnå både säljarens personliga mål, samt de organisatoriska målen.  

Figur 3. Structural Model (Amyx & Alford, 2005:349) 

 

En säljares prestationsbehov är en säljares motivation att göra bra ifrån sig. Till exempel 

skulle den som har ett högt prestationsbehov sannolikt ha en stark önskan att utmärka sig 

professionellt och skulle försöka tillgodose detta behov genom att vara den främsta 
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försäljaren. Ledarens positiva belöningsbeteende är sambandet mellan goda resultat och 

ledarens positiva belöningar, såsom erkännande. (Amyx & Alford, 2005) 

 

Modellen illustrerar även hur organisatoriskt engagemang, målacceptans samt säljarens 

prestanda påverkas av prestationsbehov och ledarens positiva belöningsbeteende. Den 

behandlar även faktorer som hur en säljare skall vilja stanna på företaget. Detta genom att inte 

bara ge säljarna de färdigheter de behöver för att ta sig vidare i karriären, utan också att 

genom att ge dem en positiv belöningsstruktur som skall motivera säljaren att sträva efter de 

organisatoriska målen och få ett organisatoriskt engagemang. (Amyx & Alford, 2005) 

 

2.7 Belöningar som motivation att nå målkongruens 

Bruzelius & Skärvad (2004) menar att organisationer skapas för att förverkliga mål. Detta 

skall ledare uppnå genom samordning och styrning. De hävdar vidare att de anställda måste 

sträva efter samma mål som ledare för att det skall vara möjligt för ledare att nå de uppsatta 

målen, det vill säga att målkongruens råder. 

 

Bruzelius & Skärvad (2004) lägger också vikt på att företagets mål ska vara tydliga, för att de 

anställda skall veta vad som förväntas av dem. Dessa mål kan enligt Smitt et al. (2002) vara 

att värva nya kunder eller att uppnå ett visst försäljningsresultat. Svensson (2001) hävdar att 

det krävs olika styrmedel för att uppnå dessa mål och ett av dessa är belöningssystem. Smitt et 

al. (2002) menar att belöningssystemen skall hjälpa ledare att motivera de anställda och ge 

dem belöningar när målen är uppnådda. 

 

Belöningssystem bör vara olika typer av belöningar för att motivera enskilda säljare, detta för 

att hjälpa varje säljare att uppnå utmanande personliga mål som är i linje med målen för 

företaget (Zoltners et al., 2008). Weeks et al. (1992) har också undersökt belöningar såsom 

löneförhöjningar, befordran och erkännande och kommit fram till att olika säljare motiveras 

av olika belöningar. 

 

Målet med att sätta en säljstyrkas belöningssystem är enligt Coughlan & Sen (1989) att ge 

säljaren en rättvis belöning för att motivera dem att prestera på högsta möjliga nivå, så de 

uppnår företagets mål. Om det lyckas, gör planen att säljaren vill bedriva den försäljning och 

övriga aktiviteter som företaget vill att säljaren ska utföra. Den uppenbara fördelen med detta 
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är ett minskat behov och kostnad av en tydlig kontroll av säljkåren (Coughlan & Sen, 1989; 

Darmon, 1997).   

 

En nackdel med att förlita sig på enbart yttre belöningar, är att de anställda, enligt 

Stewardship-teorin, strävar efter ledarens intressen istället för sina egna intressen. Det kan då 

bli problematiskt att enbart erbjuda yttre belöningar, då de anställda enligt denna teori arbetar 

för att få ett erkännande ifrån sin ledare (Davis et al. 1997). 

 

Brown et al. (2005) menar att belöningsexperter säger att det är möjligt att skapa 

belöningssystem som anpassar säljarnas intressen med företagets intressen. Exempel kan vara 

där en säljkårs strategi fokuserar på att utforma ersättningssystem som knyter belöningar för 

företag och säljare kring gemensamma mål, såsom lönsamhet och intäkter. Vidare menar de 

att användningen av prestationslön för att kontrollera en säljkår också kan vara riskabelt och 

att en blandning av säljledning och belöningssystem därför maximerar effektiviteten.  

 

Vidare anser Zoltners et al. (2012) att även om det finns konceptuella grunder för att använda 

sig av belöningar för att kontrollera sina säljkårer, finns det bevis på att det kan vara svårt att 

få en effektiv kontroll enbart genom att använda sig av belöningar. Detta på grund av att 

kundernas uppfattning av företaget och företagets framgång kan påverkas negativt om 

företaget är alltför inriktat på provision baserat på kortsiktiga mål, eftersom det kan 

uppmuntra säljare att bete sig olämpligt för att nå de kortsiktiga målen Brown et al. (2005). 

 

2.8 Anställdas belöningspreferenser 

Lopez et al. (2006) hävdar att ersättning och belöningssystem är viktiga metoder för att 

motivera och påverka säljares beteende och prestanda. Belöningssystem är något som kan 

påverka tillfredsställelse samt få säljare att vilja stanna kvar på företaget, detta då belöningar 

spelar en viktig roll för att motivera säljarna att fokusera på att uppnå sina uppgifter. Det är 

därför en nyckeluppgift för chefer att identifiera de belöningar som motiverar just deras 

säljare (Lopez et al., 2006). 

 

Enligt Zoltners et al. (2012) är de vanligaste och populäraste belöningarna som används för att 

motivera och styra en säljare kopplade till kortsiktig och individuell försäljningsutveckling. 

Dock har tidigare studier visat att olika medarbetare dras till och motiveras av olika 
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belöningar (Lopez et al., 2006). De menar att provision är den mest önskade belöningen, 

medan den näst mest önskade belöningen är löneförhöjning. Befordran och erkännande är de 

belöningar som föredras minst. Då belöning i form av pengar inte motiverar alla säljare, bör 

chefer också överväga om befordran är ett alternativ för deras säljare (Zoltners et al., 2012). 

Genom att göra en undersökning av målen för säljaren och organisationen kan det att hjälpa 

chefer att utforma ett effektivt belöningssystem (Lopez et al., 2006). 

 

Lopez et al. (2006) berättar att användandet av föredragna belöningar kan göra att prestandan 

förbättras om säljaren själv kan uppleva ett samband mellan prestation och belöning. I sin tur 

kan belöningarna öka trivseln och minska personalomsättningen. Vidare menar de att med 

tanke på att belöningar är tänkta att vara motiverande, bör försäljningschefer inte förbise en 

ökning av provisionssats som en form av belöning för säljare. 

 

2.9  Ledares arbete med belöningar  

Cacioppe (1999) menar att belöningar är ett av det starkaste och tydligaste sättet en ledare kan 

förmedla ett budskap om vad de tycker är viktigt i ett arbete. Han menar att människors 

beteende påverkas av hur de mäts och belönas. Om de anställdas beteende och engagemang 

inte påverkas, är belöningssystemet misslyckat, eftersom det leder till att företagets kostnader 

ökar utan att de får något i gengäld (Smitt et al., 2002). 

 

Enligt Smitt et al. (2002) är ledningens kunskap att arbeta fram ett effektivt belöningssystem 

där prestationer kopplas till företagens mål avgörande. Detta då belöningssystem som tydligt 

visar vad som kommer att belönas påverkar avsikten att skapa ett gemensamt mål, företagets 

utveckling och framgång på marknaden. 

 

Enligt Lopez et al. (2006) hjälper ett företags belöningssystem säljare att bli motiverade att nå 

både individuella och organisatoriska mål. De syftar på att utmaningen egentligen är att skapa 

effektiva belöningssystem som passar både den individuella säljaren och organisationens mål. 

Förutom arbetsprestation bör exempelvis beteenden, tillfredsställelse, omsättning och 

kvarhållande av kunder också påverka ersättningen. Detta gör att belöningssystem kan 

upplevas komplicerade och det gäller att ledaren tar sin uppgift på allvar och måste därför 

arbeta med att kommunicera och lyssna, samt förklara målen för sina säljare (Smitt et al., 

2002). Shipley & Kleiner (2005) föreslår att chefer skall vara specifika och ha klara 
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belöningssystem för säljare eftersom det kan resultera i att säljarna presterar bättre när de har 

förståelse för hur just deras belöning kommer att öka eller minska beroende på deras 

beteende.  

 

Lopez et al. (2006) hävdar att även om resultaten av deras studie visar att provision är att 

föredra framför löneförhöjningar och andra typer av belöningar, måste chefer beakta alla 

aspekter av en säljares prestanda och den inverkan som belöningar kan ha på beteendet. 

Exempelvis hävdar Noble (2008) att anställningstrygghet är en viktig perceptuell faktor när 

det kommer till att bestämma tillfredsställelse och avsikter att stanna med ett företag. Det är 

därför viktigt för chefer är att identifiera de belöningar som motiverar deras säljare och 

utveckla en kvalitativ säljkår (Dustin & Belasen 2013). 

 

Deci & Ryan (2000) menar att tidiga experiment har visat att positiv feedback förbättrar den 

inre motivationen i förhållande till ingen feedback. De hävdar också att negativ feedback 

minskade den inre motivationen, i jämförelse med ingen feedback alls.  

 

2.10 State of the art 

Vi är medvetna om att vissa källor har högre värde än andra, för att granska våra källor har vi 

tagit hänsyn till “State of the art”. Denna arbetsform används för att ge studenter en metod för 

att orientera sig i vetenskapen (Philipson, 2013). 
 

För att avgöra om en källa är trovärdig måste vi först se om teorin som ska användas är 

dominerande. Det skall även finnas empirisk validering som stöd för teorin, annars kan den 

ses som opålitlig (Philipson, 2013). Dock har vi valt att behålla vissa källor med låg 

validering, då vi anser att dessa artiklar kunde bidra till vår studie samt för att vissa nyare 

artiklar inte har hunnit blivit väl validerade. 
 

För att ta reda på om källan är väl validerad har vi läst ett antal sammanfattningar av artiklar 

som citerar teori för att se om de genomfört en oberoende empirisk forskning. För att bedöma 

artiklarnas validitet har vi utgått ifrån Hansen & Jonssons (2014-05-22) modell där 0-100 

citeringar anses vara begränsad validering och är en föreslagen ny teori. Vidare för att avgöra 

om en teori är dominant skall den ha minst 500 citeringar och åtminstone 10 % av dessa skall 

utföra studier som validerar teorin (Philipson, 2013). Det emellan med en relativt hög grad av 

validitet ses som växande.  
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Figur 4. State of the art, (Hansen & Jonsson 2014-05-22) 

 

Fenomen Referens Citat Validering Teorins styrka 

Arbetsmotivation Oakley-Wiliams (2005) 0 Begränsad Föreslagen 

Behovspyramiden Maslow (1943) 10961 Väl Dominerande 

Hygien- och motivationsfaktorer Herzberg, Mauser & 

Synderan (1959) 

8904 Väl Dominerande 

Motivationsklimat Nicholls (1984) 2785 Väl Dominerande 

Principal Agent Davis et al. (1997) 2107 Väl Dominerande 

Principal Agent Daily et al. (2003) 1014 Väl Dominerande 

Principal Agent Mizruchi (2004) 132 Begränsad Föreslagen 

Stewardship Pastoriza & Arino (2008) 4 Begränsad Föreslagen 

Stewardship Davis et al. (1997) 2107 Väl Dominerande 

Stewardship Davis & Donaldson (1991) 1246 Väl Dominerande 

Critical Management Alvesson & Deetz (2000) 1398 Väl Dominerande 

Critical Management Alvesson & Willmott 

(1992) 

854 Väl Dominerande 

Inre och yttre motivation Deci & Ryan (1985) 1010 Väl Dominerande 

Belöningssystem Lopez et al. (2006) 14 Begränsad Föreslagen 

Belöningssystem Zoltners et al. (2012) 3 Begränsad Föreslagen 

Belöningssystem  Amyx & Alford (2005) 34 Begränsad Föreslagen 

http://scholar.google.se/scholar?cites=14785790854905780521&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en
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Inre och yttre belöningar Amabile et al. (1994) 1160 Väl Dominerande 

Inre och yttre belöningar Deci et al. (1999) 3145 Väl Dominerande 

Mål  Harpaz (1990) 192 Begränsad Föreslagen 

Mål som arbetsmotivation Wiley (1995) 189 Begränsad Föreslagen 

Mål Häässinen et al. (2011) 7 Begränsad Föreslagen 

Prestationsmål Deci et al. (2000) 7236 Väl Dominerande 

Motivation att nå gemensamma mål Amyx & Alford (2005) 34 Begränsad Föreslagen 

Belöningar som motivation att nå 

gemensamma mål 

Zoltners et al. (2008) 51 Begränsad Föreslagen 

Belöningar som motivation att nå 

gemensamma mål 

Weeks et al. (1992) 52 Begränsad Föreslagen 

Belöningar som motivation att nå 

gemensamma mål 

Coughlan & Sen (1989) 114 Begränsad Föreslagen 

Belöningar som motivation att nå 

gemensamma mål 

Darmon (1997) 9 Begränsad Föreslagen 

Belöningar som motivation att nå 

gemensamma mål 

Brown et al. (2005) 42 Begränsad Föreslagen 

Belöningar som motivation att nå 

gemensamma mål 

Zoltners et al. (2012) 3 Begränsad Föreslagen 

Belöningspreferenser Lopez et al. (2006) 14 Begränsad Föreslagen 

Belöningspreferenser Zoltners et al. (2012) 3 Begränsad Föreslagen 

Ledares arbete med belöningar Cacioppe (1999) 58 Begränsad Föreslagen 

Ledares arbete med belöningar Lopez et al. (2006) 14 Begränsad Föreslagen 

Ledares arbete med belöningar Shipley & Kleiner (2005) 5 Begränsad Föreslagen 

Ledares arbete med belöningar Noble (2008) 13 Begränsad Föreslagen 

Belöningssystem Dustin & Belasen (2013)  Begränsad Föreslagen 
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Belöningssystem Menguc & Barker (2003) 31 Begränsad Föreslagen 

Figur 5, “State of the art”, Egen  

 

2.11 Sammanfattning teori 

Tremblay et al. (2009), samt Arvidsson (2005) påstår att de anställdas kompetenser är 

betydelsefulla för organisationer för att vara konkurrenskraftiga på marknaden, detta då de 

idag ses som en av organisationers främsta resurser. De menar därför att det är viktigt att 

motivera medarbetarna att prestera på topp och vilja vara en medlem i organisationen för att 

de skall kunna skapa konkurrensfördelar. 

 

Motivation handlar i sin tur om varför människors beteende uppstår, upprätthålls och avslutas 

(Abrahamsson & Andersen, 2005). Weightman (2004) förklarar motivation som ett inre 

tillstånd där människor arbetar för att uppnå bestämda mål. 

 

Belöningar har stor inverkan när det kommer till att motivera säljarna att uppnå sina uppgifter 

och belöningssystem är något som kan påverka tillfredsställelse samt få säljare att vilja stanna 

kvar inom organisationen (Lopez et al., 2006). Menguc & Barker (2003) menar att olika 

belöningssystem spelar en avgörande roll när det kommer till att motivera och leda. Detta då 

olika medarbetare motiveras av olika typer av belöningar. Vissa anställda föredrar exempelvis 

fast lön före provision, medan andra föredrar ren provision (Weeks et al., 1992; Lopez et al., 

2006). Dock syftar Stewardshipteorin på att en “steward”, istället för att hela tiden sträva efter 

egenintresse, vill arbeta för organisationen och agerar därför alltid i enlighet med de intressen 

som ledaren förmedlar (Davis et al., 1997; Pastoriza & Arino, 2008). Davis et al. (1997) 

hävdar att denna drivkraft har en grund i att den anställde hela tiden strävar efter ett 

erkännande av sin ledare, istället för yttre belöningar som gynnar dem själva.  

 

Vid tillämpning av belöningssystem är målet med dessa att ge säljaren ett incitament för att 

uppnå företagets mål. Om det lyckas, gör planen att säljaren vill bedriva den försäljning och 

övriga aktiviteter som företaget vill att denne ska utföra. Dustin & Belasen (2013) menar då 

att en nyckelutmaning för chefer är att identifiera de belöningar som motiverar deras säljare 

och utifrån det utveckla en kvalitativ säljkår. 
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2.12 Schematisk modell 

Teorin har mynnat ut i dessa tre huvudsakliga teman och vi har valt att undersöka hur 

begreppen motivation, belöningssystem och mål påverkar målkongruens.  Med denna modell 

vill vi visa hur belöningar kan motivera anställda att nå mål och hur dessa tre komponenters 

samverkan kan bidra till målkongruens om det utformas på ett passande vis. Detta baserat på 

att teorin beskriver att ett belöningssystem hjälper ett företags säljare att bli motiverade att nå 

både individuella och organisatoriska mål (Lopez et al. 2006). Vi vill med denna modell visa 

att en balans av dessa tre komponenter kan främja målkongruens.  

 

 
Figur 6. Schematisk modell, Egen  

 

2.13 Forskningsfrågor 

Utifrån ovanstående teori har vi kommit fram till tre forskningsfrågor vi vill undersöka och 

söka svar på i denna studie: 

1. Hur kan chefer motivera sina anställda att nå andra mål än sina personliga mål? 

2. På vilka sätt ska chefer arbeta för att påverka de anställdas inre motivation? 

3. Hur kan chefer motivera sina anställda med andra belöningar än provision? 
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3. Resultat & analys 
//I det här kapitel redogörs de olika angreppssätt som använts vid utformningen av studien 

samt vid genomförandet av den. Här motiveras de övergripande metodvalen vi har gjort och 

hur väl arbetet står sig mot olika kvalitetskriterier.// 

 

3.1 Metoddesign 

Vi har kunnat konstatera att det finns för lite forskning för ledare för att bestämma ett 

belöningssystem som motiverar sina säljare att nå både sina egna och organisationens mål. 

Baserat på detta har vi arbetat fram tre frågeställningar som vi kommer att arbeta efter i denna 

rapport. 

 

Med utgångspunkt i dessa frågeställningar har vi använt befintlig forskning och litteratur, för 

att kunna sammanställa egna enkäter och intervjuer. Detta för att se vad vi med vår forskning 

kan bidra med, i syfte att hjälpa chefer att skapa en bättre förståelse för hur de kan motivera 

sina anställda med belöningar för att nå målkongruens. 

 

Vi har valt att göra en blandning av intervjuer och enkäter i vår forskning, vilket leder till 

både kvalitativ och kvantitativ data. Denna metoddesign kallas inom forskning för 

triangulering (Bryman & Bell, 2013). Triangulering innebär att fler än en metod eller 

datakälla används när sociala företeelser studeras. Det kan finnas många olika beskrivningar 

av en social verklighet och för att få trovärdighet i vår studie valde vi metodtriangulering. 

Detta då det kan resultera i en större tillförlitlighet i resultatet, samt att vi tror oss få ärligare 

och fler svar från medarbetarna då de kan vara anonyma (Bryman & Bell, 2013; Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2001). 

 

Eftersom vi gjorde denna studie ur ledningens perspektiv ligger dock den kvalitativa 

forskningen i fokus. Syftet med enkäterna var att eventuellt få ytterligare belägg för 

intervjuerna, djupare förståelse samt för att hjälpa ledarna att se hur de kan förstå vad som 

motiverar deras säljare. 

 

3.1.1 Intervjuer 

Vi valde att tillämpa semi-strukturerade intervjuer med ledarna då denna design är tolkande 

och lägger tyngd på förståelse av den sociala verkligheten (Bryman & Bell, 2013). Vi ville 
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komma åt och få en förståelse för hur ledarna tänker vid motiverandet av sina anställda och 

identifiera de huvudsakliga effekterna de vill uppnå med sitt belöningssystem. Detta ledde oss 

till en kvalitativ forskningsdesign enligt Bryman & Bell (2013). 

 

Bryman & Bell (2013) hävdar att forskningsintervjuer utgör en viktig och ofta förekommande 

strategi inom både kvalitativ och kvantitativ forskning. Inom denna intervjuform har vi som 

intervjuare ställt ett antal frågor utifrån en generellt hållen intervjuguide, där det även har varit 

möjligt för oss att variera ordningsföljden av frågorna (Bryman & Bell, 2013). 

 

Vi valde att använda denna intervjuform då den inte är lika strikt som strukturerad, men ändå 

håller en form av struktur, samt att den gav oss möjligheten att ställa följdfrågor utifrån det 

som uppfattas vara viktiga svar från respondentens sida. Dessutom hade respondenten 

möjlighet att prata fritt kring frågorna och kunde ge oss en bild av hur de upplevde 

verkligheten (Bryman & Bell, 2013). 

 

3.1.2 Enkäter 

Vi valde att använda oss av enkäter och kvantitativ forskningsstrategi till medarbetarna, då vi 

ville se om den strategiska tanken bakom belöningssystemen når ner till säljarnas nivå och 

därmed genererar önskad effekt av motivation. Anledningen till att vi valde just enkäter till 

medarbetarna var för att vi dels ville ha en anonymitet hos dem för att få tillförlitliga svar, 

dels ville vi kunna samla information från flera respondenter. (Holme & Solvang, 1997) 

 

Vid utformningen av enkäterna försökte vi tänka på att inte göra svarsformuläret allt för 

omfattande. Detta då vi var beroende av respondenternas välvilja för att få in resultaten, 

vidare ville vi också försöka få respondenterna att inse vad de kan ha för nytta av vår studie, 

för att motivera dem att delta (Holme & Solvang, 1997). 

 

För att få seriösa svar från respondenterna var utformningen av enkäten av stor vikt. Vi 

försökte formulera den så att vi inledde med faktainriktade frågor som uppvärmning, medan 

vi vidare kunde ställa mer kontroversiella frågor med koppling till vår teori. Slutligen 

avslutades enkäten med någon enklare fråga (Holme & Solvang, 1997). 
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3.2 Population & Urval 

Population består enligt Bryman & Bell (2013) i grunden av de enheter från vilket urvalet 

görs. I vårt fall består populationen av chefer och anställda inom fastighetsmäklarbranschen, 

mediebranschen och bilförsäljningsbranschen. Vår huvudbransch är fastighetsmäklar-

branschen, där det fanns 6702 stycken registrerade fastighetsmäklare i Sverige 2013 (FMI, 

2014-05-19). Populationen av de andra två branscherna och statistiken över hur många chefer 

och anställda det sammanlagt finns är svårdefinierad och ingenting vi har lyckats finna. På 

grund av begränsade resurser och tidbrist krävdes det att vi gjorde ett urval, vilket resulterade 

i att vi valde att begränsa oss till fastighetsmäklarföretag inom Gävle och Sandviken, samt 

valde ut ett medieföretag och ett bilförsäljningsföretag där det fanns ett intresse att delta. 

 

Att vi valde just dessa branscher är på grund av att belöningssystem används till stor del inom 

dessa organisationer, dessutom är deras inkomst helt eller delvis provisionsbaserade (FMI, 

2014-03-29; Arbetsförmedlingen, 2014-05-05; Arbetsförmedlingen, 2014-05-07)  

 

Vi ville ha vårt urval inom sälj- och mäklarföretag och har skickat ut en förfrågan till alla 

företag inom fastighetsmäklarbranschen, ett företag inom bilbranschen och ett inom 

mediebranschen. För att kunna få en personlig kontakt med cheferna, valde vi att göra 

undersökningen på lokal nivå. Att skapa tillgänglighet är mycket viktigt för en undersökning 

och personliga kontakter med nyckelpersoner inom organisationer som undersöks underlättar 

i många fall upprättandet av access (Bryman & Bell, 2013). 

 

Vi kontaktade sammanlagt åtta fastighetsmäklarbyråer i Gävle och Sandviken, ett bilföretag 

och ett mediaföretag genom att först maila ut en förfrågan om deltagande till cheferna. Vi 

valde därefter att ta kontakt med dem som inte svarade via telefon och sedan skickade vi en 

påminnelse via mail till dem vi inte fick tag på. Det resulterade i att nio av tio företag svarade 

på vår förfrågan, varav sju stycken ville delta i vår studie och två avböjde vår förfrågan och 

hänvisade till tidsbrist. En av de sju respondenterna valde dock att göra intervjun via mail, 

detta på grund av tidsbrist.   

 

Dessa företag är enligt oss representativa för vår studie då de allihop är välkända i Sverige, 

med olika inriktningar och kundfokus, vilket är en faktor som vi tror kan gynna vår analys och 

jämförelsen mellan de olika branscherna. Att sammanlagt tre av de önskade intervju-
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respondenterna föll bort, anser inte vi missgynnar vår studie, då majoriteten av de tillfrågade 

valde att ställa upp.  

 

När det gäller enkäten skickades den ut till samtliga företag som svarade, oavsett om chefen 

hade möjlighet att delta, eftersom detta var godkänt ifrån chefen. Sammanlagt skickades det ut 

69 stycken enkäter. Vi valde att begränsa urvalet av de anställda till endast mäklare och 

säljare, då vi anser att de är dem som blir mest påverkade av ett belöningssystem. 

 

Detta leder oss in till ett icke-sannolikhetsurval, då urvalet inte gjorts utifrån olika 

sannolikhetsprinciper (Bryman & Bell 2013). Vidare ledde detta oss till ett målstyrt urval som 

enligt Bryman & Bell (2013) består av personer som strategiskt valts ut eftersom de är 

relevanta för de forskningsfrågor som har formulerats.  

 

3.3 Avgränsning  

Eftersom vi vill ha en personlig kontakt med cheferna kommer vi inte att studera branscher 

som ligger utanför Gävle och Sandviken. Fastighetsmäklarbranschen är vårt huvudsakliga 

studieområde, därför har vi heller inte valt att ta samtliga företag av de andra branscherna vi 

studerat utan begränsat oss till ett företag ur två branscher. 

 

3.4 Organisationerna  

Denna studie har utförts i Gävle och Sandviken och de företag som deltagit i vår studie är 

Svensk Fastighetsförmedling, Fastighetsbyrån, HusmanHagberg, Länsförsäkringar 

fastighetsförmedling, Mäklaraktörerna, Bilmetro samt MittMedia. Intervjurespondenterna har 

deltagit aktivt och avsatt den tid som behövts för att utföra denna studie, de har även visat 

intresse för vår studie och varit samarbetsvänliga. Samtliga företag tillämpar provision i sitt 

belöningssystem. Fastighetsmäklarbyråerna har ett lönesystem som är helt provisionsbaserat 

medan Bilmetro och MittMedia har lönesystem som är delvis provisionsbaserat. Dessa 

organisationer är intressanta i vår studie då många av dem har stora marknadsandelar på orten 

och dessutom tillämpar ett belöningssystem som främjar studiens syfte. 

 

3.5 Kontrollvariabler 

Vi använde ett antal kontrollvariabler för att verifiera att de valda fallen passade in i vår 

studie. Det första kriteriet var att företaget skulle tillämpa provision, helt eller delvis. Som 
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kriterier hade vi också att huvudrespondenterna skulle arbeta som fastighetsmäklare, 

bilförsäljare eller mediesäljare. Företaget skulle även vara lokalt så vi kunde ha en personlig 

kontakt med cheferna.  

 

För att kontrollera att våra respondenter passade in i vårt urval valde vi att starta enkäten med 

två kontrollfrågor, vilka kan ses i tabellen nedan.  

Område Delområde Syfte Teori Fråga 

Introduktionsfrågor 
Kontrollfrågor 

För att få reda på om respondenten passar vårt 

urval  

Vad är din 

befattning? 

Kontrollfrågor För att se vilket företag respondenten arbetar på 
 

Vilket företag 

jobbar du på? 

Figur 7, Kontrollfrågor Enkät, Egen 

 

3.6 Operationalisering av intervjuguide och enkät 

I utformningen av våra frågor har vi strukturerat det så att det skall stämma så bra överens 

som möjligt med teoretiska utgångspunkter och resonemang som ligger till grund för arbetet 

(Holme & Solvang, 1997). Nedan följer två modeller som visar operationaliseringen av vår 

enkät, samt av vår intervju. 

 

Område Delområde Syfte Teori Fråga 

Introduktionsfrågor 

 

För att få reda på om 

respondenten passar 

vårt urval 
 

Vad är din 

befattning? 

 

För att se vilket företag 

respondenten arbetar 

på 
 

Vilket företag jobbar 

du på? 

Motivation 

Arbetsmotivation 
Hur respondenten ser 

på arbetsmotivation 

Kazakh 

(2012)  

Känner du till 

organisationens mål? 

Arbetsmotivation 
Hur respondenten ser 

på arbetsmotivation 

Kazakh 

(2012)  

Motiveras du av de 

mål organisationen 

satt upp? 

Arbetsmotivation 
Hur respondenten ser 

på arbetsmotivation 

Rubenowitz 

(2008) 

Hur påverkar 

ekonomiska 

ersättningar din 

motivation? 

Arbetsmotivation Hur respondenten ser Rubenowitz Känner du att dina 
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på arbetsmotivation (2008) arbetsuppgifter är 

stimulerande? 

Inre och yttre 

motivation 

Inre motivation 

Se hur den inre 

motivationen påverkar 

prestationen 

Angelöw 

(2013) 

Vad gör att du trivs 

på din arbetsplats? 

Inre motivation 

Se hur den inre 

motivationen påverkar 

motivation 

Boëthius & 

Ehdin (2010) 

Vad får dig att känna 

att du utvecklas i 

arbetet? 

Inre motivation 

Se hur den inre 

motivationen påverkar 

motivation 

Angelöw 

(2013) 

Motiveras du av 

erkännande från 

chefen? 

Yttre motivation 

Se hur yttre 

motivationsfaktorer 

påverkar motivation 

Jäghult & 

Wetterlund 

(2005) 

Hur påverkar 

provision din 

motivation? 

Yttre motivation 

Se hur yttre 

motivationsfaktorer 

påverkar motivation 

Deci & Ryan 

(1985) 

Är du orolig att 

förlora ditt jobb om 

du inte presterar? 

Mål 

Motivation att nå 

gemensamma mål 

Hur ser respondenten 

på gemensamma mål 

Bruzelius & 

Skärvad 

(2004) 

Vet du vad som 

förväntas av dig för 

att nå företagets mål? 

Belöningar som 

motivation att nå 

gemensamma mål 

Betydelsen av 

belöningar för att nå 

gemensamma mål 

Svensson 

(2001) 

Blir du mer motiverad 

att nå företagets mål 

av belöningar? 

Belöningar 

Anställdas 

belöningspreferenser 

Få reda på vilken 

belöning som föredras 

Lopez et.al. 

(2006) 

Vilken belöning 

föredrar du? 

Ledares arbete med 

belöningar 

Förstå hur chefen kan 

motivera mäklare med 

belöningar 

Smitt et al. 

(2002) 

Är du nöjd med ditt 

befintliga 

belöningssystem? 

Ledares arbete med 

belöningar 

Förstå hur chefen kan 

motivera mäklare med 

belöningar 

Lopez et.al. 

(2006) 

Hur kan din chef 

motivera dig med 

hjälp av belöningar? 

Figur 8. Operationalisering enkät, Egen. 

 
Område Delområde Syfte Teori Fråga 

Motivation 
Motivation 

För att få reda på ledarens 

syn på arbetsmotivation 

Weightman 

(2004) 

Tycker du att det är 

viktigt att de anställda är 

motiverade? Förklara 

varför.  

Motivation För att se om ledaren Weightman Vad tror du att dina 
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har kännedom om vad 

som motiverar deras 

anställda 

(2004) anställda motiveras av? 

Arbetsmotivation 

För att se vad ledarna 

bidrar med för att skapa 

trivsel 

Herzberg 

(1959) 

Hur ser du till att de 

anställda trivs på 

arbetsplatsen? 

Motivationsklimatet 

Att se om ledarna tror de 

har ett resultat- eller 

uppgiftsorienterat 

motivationsklimat 

Nicholls 

(1984) 

Tror du att viljan att vara 

bättre än någon annan 

motiverar anställda? 

Prestationsbehovsteorin 

För att se hur ledarna ser 

på att motivera utan 

belöningar 

Abrahamsson 

& Andersen 

(2005) 

Tror du att de anställda 

kan motiveras utan 

belöningar? Av vad i så 

fall? 

Mål 

Mål 

För att få en övergripande 

bild över 

organisationsmålen 

Anthony & 

Govindarajan 

(2007) 

Vad har ni för 

organisationsmål?  

Mål 

För att se hur ledarna 

uppfattar att de anställda 

tagit till sig 

organisationens mål 

Bruzelius & 

Skärvad (2004) 

Är de anställda medvetna 

om målen? 

Motivation att nå 

målkongruens 

För att se om målen går i 

linje med organisationens 

mål 

Zoltners et al. 

(2008) 

Vilka mål sätter ni upp 

för de anställda? 

Motivation att nå 

målkongruens 

För att se om de anställda 

strävar mot 

organisationens mål 

Wiley (1995) 

Hur uppfattar du att de 

anställda arbetar mot 

målen? 

Motivation att nå 

målkongruens 

För att se hur ledarna 

arbetar med att motivera 

säljarna att nå 

gemensamma mål 

Anthony & 

Govindarajan 

(2007) 

Hur arbetar ni för att de 

anställda ska sträva efter 

organisationens mål? 

Motivation att nå 

målkongruens 

För att se om ledarna 

tycker att det är viktigt 

med målkongruens 

Bruzelius & 

Skärvad (2004) 

Är det viktigt att 

medarbetare känner till 

organisationens mål?  

Belöningar 

Belöningssystem 

För att få en bild över 

vilka belöningssystem 

som används 

Lopez et a. 

(2006) 

Vilken typ av 

belöningssystem 

använder ni? 

Ledarnas arbete med 

belöningar 

För att se syftet med 

belöningssystemet som 

Lopez et a. 

(2006) 

Vilka är de huvudsakliga 

effekter ni vill skapa med 
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används i företaget  era belöningssystem? 

Ledarnas arbete med 

belöningar 

Se hur ledaren ser på yttre 

motivationsfaktorer 

Jäghult & 

Wetterlund 

(2005) 

Hur ser du på ekonomisk 

ersättning för att 

motivera? 

Belöningar som 

motivation att nå 

målkongruens 

För att se hur olika 

belöningar påverkar de 

anställda 

Deci et al. 

(1999) 

Hur upplever du att 

medarbetarna tagit till sig 

och påverkats av 

belöningssystemet? 

Ledarnas arbete med 

belöningar 

För att se om 

belöningssystemet ä 

kopplat till 

organisationens mål 

Smitt et.al. 

(2002) 

Är belöningssystemet 

kopplat till företagets 

övergripande mål och 

strategier? 

Ledarnas arbete med 

belöningar 

För att se vilka 

förbättringsåtgärder som 

finns inom det befintliga 

belöningssystemet 

Smitt et.al. 

(2002) 

Hur tycker du att ert 

belöningssystem kan bli 

bättre? 

Ledares arbete med 

belöningar 

För att se hur ledarna 

jobbar med att motivera 

anställda 

Lopez et 

al. (2006) 

Vad gör du för att 

motivera dina anställda? 

Figur 9. Operationalisering intervju, Egen.  

 

3.7 Analysmetod 

Det finns olika angreppssätt att använda sig av inom forskning, vilka är; deduktiv, induktiv 

eller abduktiv teori. Deduktiv teori representerar den vanligaste uppfattningen om hur 

förhållandet mellan teori och praktik inom samhällsvetenskapen ser ut. Här utgår forskaren 

ifrån kunskapen inom ett visst område och de teoretiska överväganden som rör detta område 

härleder eller deducerar forskaren en eller flera hypoteser som ska genomgå en empirisk 

granskning. I hypotesen ingår begrepp som ska översättas till utforskningsbara företeelser. 

Det induktiva angreppssättet beskrivs som att teorin ses som resultatet av en forskningsinsats 

och generaliserar data med observationer som grundval. (Bryman & Bell, 2013) Den 

abduktiva forskningsansatsen beskrivs ofta som ett mellanting mellan induktion och 

deduktion. Alvesson & Sköldberg (2008) menar att abduktion har inslag av både induktion 

och deduktion, men att det inte är en enkel blandning av dessa och att ansatsen tillför nya och 

egna moment. Det är ett angreppssätt som tillåter nya iakttagelser under studiens gång och 

även leder till att teorin kan justeras och förfinas under arbetets gång.  
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Figur 10. Deduktiv & Induktiv, Egen. 

 

Denna studie bygger på en deduktiv teori, då vi först granskade den befintliga teorin, för att 

sedan göra en empirisk undersökning och komma fram till en slutsats med hjälp av egna 

resultat och analyser. 

 

Genom att granska tidigare teori fick vi en ökad förståelse om ämnet, vilket ledde oss fram till 

ett gap inom forskningen, som vi hade som förhoppning att kunna fylla med hjälp av vår 

empiriska undersökning. 

 

3.7.1 Tematisk analys  

I samband med analysering av insamlad kvalitativ data har vi utgått ifrån ett av de vanligaste 

sätten, vilket kallas för tematisk analys (Bryman & Bell, 2013).). Tematisk analys är en 

flexibel och passande metod vid analys av kvalitativ data. En fördel med tematisk analys är att 

den kan presentera ett komplext och detaljrikt material på ett tydligt sätt (Braun & Clarke, 

2006).  Detta analyssätt valde vi då vi är mer intresserade av vad som sägs, än hur många 

gånger det sägs.  

 

Vi valde att utgå ifrån Braun & Clarkes (2006) sexstegsmodell för att analysera vår data. I 

steg ett gjordes först och främst en transkribering av insamlad data som vi sedan studerat 

grundligare. Vidare identifierade vi nyckelord och koder i insamlad data. Därefter studerades 

materialet ytterligare där vi i förstadiet till de framtida teman som ska skapas letade efter 

mönster och teman i svaren. I steg fyra studerades de teman och mönster vi funnit och därefter 

kategoriserades dessa teman under passande rubriker. Slutligen mynnade detta ut i ett resultat 

av det vi sett i vår analys (Braun & Clarkes, 2006). 
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Figur 11: Brauns & Clarkes sexstegsmodell, Egen bearbetning 

 

3.7.2 Univariat analys 

Univariat analys innebär en analys av en variabel i taget (Bryman & Bell, 2013). För att 

analysera och beskriva vår kvantitativa data använde vi oss av diagram och frekvenstabeller. 

Frekvenstabeller visar antalet personer och de procentuella andelar personer som hör till var 

och en av de kategorier som finns för den aktuella variabeln (Bryman och Bell, 2013). Denna 

metod användes endast till de inledande frågorna för att visa tydligare vilka företag och hur 

många från varje företag som var med i enkätundersökningen. Vidare har vi använt oss av 

stapeldiagram och cirkeldiagram för att visa våra resultat på följande frågor. Den främsta 

fördelen med diagram är att de är förhållandevis lätta att tolka och förstå och eftersom att vår 

analys- och resultatdel består av flera delar med både kvantitativa och kvalitativa data ville vi 

hålla det enkelt så att resultaten går att tolka på ett tydligt sätt för läsaren. (Bryman & Bell, 

2013) 

 

3.8 Kvalitetskriterier 

För att i en studie kunna förmedla trovärdighet och pålitlighet i arbetet behandlar Bryman & 

Bell (2013) reliabilitet och validitet. Reliabilitet rör frågan om huruvida resultatet från en 

undersökning blir densamma om undersökningen skulle göras igen, eller om den påverkats av 

slumpmässiga eller tillfälliga betingelser (Bryman & Bell, 2013). Validitet och reliabilitet 

måste dock värderas annorlunda till en viss del i studier med kvalitativ inriktning jämfört med 

kvantitativ inriktning. Inom kvalitativ forskning går det exempelvis inte att mäta 

tillförlitligheten med siffror. Validitet och reliabilitet i studier med kvalitativ inriktning 
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handlar om att kunna beskriva hur data har samlats in och bearbetats på ett systematiskt och 

ärligt sätt. (Malterud, 1998) 

 

Nedan följer ett försök att ge en översikt över dessa begrepp där vi förklarar hur validiteten 

och reliabiliteten förhåller sig i vår studie. 

 

3.8.1 Intern validitet 

Validitet handlar om en bedömning av om de slutsatser som genererats från en undersökning 

hänger ihop eller inte (Bryman & Bell, 2013). Det kan bland annat delas in i intern validitet 

som handlar om hur troliga eller sannolika resultaten är och kan motsvaras till det kvalitativa 

måttet tillförlitlighet. Här tycker vi att vår uppsats håller måttet bra, då vi använde oss av 

triangulering, vilket innebär att vi ser problemet ur flera synvinklar. Vi fick en djupare 

förståelse för hur ledarna tänker via semi-strukturerade intervjuer, medan vi fick en annan 

relation till problemet via enkäter till medarbetarna. Att vi dessutom undersökte två företag 

från utomstående branscher anser vi gör att validiteten och tillförlitligheten ökar. 

 

3.8.2 Extern validitet 

Extern validitet är en parallell till det kvalitativa måttet överförbarhet och tolkar om resultaten 

kan tillämpas i andra kontexter. Detta begrepp illustrerar i vilken utsträckning resultaten kan 

generaliseras till andra sociala miljöer och situationer. (Bryman & Bell, 2013) 

 

Eftersom denna studie är utförd på ett litet antal organisationer samt ett begränsat antal 

anställda kommer ingen generalisering gentemot en större population att kunna göras. 

Dessutom har studien gjorts lokalt, vilket leder till att en generalisering endast göras i dessa 

städer, vilket innebär att vår studie endast skulle kunna generaliseras i Gävle och Sandviken. 

(Bryman & Bell, 2013)  

 

Det finns begränsningar för generalisering då personer inom samma verksamhetsområde inte 

nödvändigtvis har samma attityder och värderingar (Trost, 2012), men detta tycker vi att vi 

kan undgå genom att vi tog in två utomstående branscher, samt att vi skickade ut en förfrågan 

till samtliga företag och en enkätförfrågan till samtliga säljare på arbetsplatsen. På så sätt 

undvek vi att själva påverka resultatet genom att välja ut ett fåtal respondenter.  
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3.8.3 Reliabilitet 

Reliabilitet är enligt Bryman & Bell (2013) det kvalitativa måttet pålitlighets motsvarighet 

och det innebär att resultatet skulle bli lika även vid ett annat tillfälle. Inom begreppet 

pålitlighet benämns faktorer som att det ska skapas en fullständig redogörelse av alla faser i 

forskningsprocessen, allt från problemformulering, val av undersökningspersoner, 

intervjuskrifter och liknande (Bryman & Bell, 2013). 

 

Eliasson (2010) hävdar för att kunna ha en hög reliabilitet i en studie måste även validiteten 

vara hög. En hög validitet kan enligt Eliasson (2010) uppnås genom att se till att 

enkätfrågorna hänger ihop med syftet med studien.  Då vi har gjort en operationalisering av 

vår studie och format frågorna efter vår teori anser vi att kriteriet uppfylls väl. Vidare anser 

även Eliasson (2010) att enkäten tydligt bör förklaras för att undvika missförstånd. Vi har 

därför valt att testa enkäten på ett antal personer för att se att den inte missuppfattades innan 

den skickades ut till respondenterna. Detta skall också bidra till minskad risk för missförstånd 

enligt Eliasson (2010). 

 

3.8.4 Bortfall 

Problemet med bortfall måste också beaktas i en undersökning som innehåller enkäter. 

Bortfall kan innebära att vissa respondenter inte vill, kan eller kan påträffas för att svara på 

frågor. Det gäller att ta bortfallet i beaktning då ett alltför stort bortfall kan ge missvisande 

resultat då en för liten svarsfrekvens inte nödvändigtvis kan spegla det undersökningsområde 

vi ska studera. (Bryman & Bell, 2013) 

 

Vi har skickat ut 69 enkäter till mäklare i Gävle och Sandviken och fått svar på 43. Detta ger 

oss en svarsfrekvens på ca 62%. Trots upprepade påminnelser har responsen på enkäterna 

varierat och vi hade gärna sett en högre svarsfrekvens för att få ett mer trovärdigt resultat. 

 

3.9 Metoddiskussion 

Att vi valde semi-strukturerade intervjuer gav oss kvalitativ data. Kvalitativa metoder kan 

kritiseras för bland annat urvalsstorleken, eftersom det vid en kvalitativ studie oftast inte är 

möjligt med ett större urval. Därmed kan urvalsstorleken bli relativt liten. Ju större urvalet är, 

desto mindre blir sannolikheten att resultatet uppkommit av en slump på grund av de individer 

som ingår i stickprovet (Gustavsson, 2004). Att urvalet blir mindre i en kvalitativ studie, 
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tycker inte vi påverkar vår studie negativt, då urvalet lokalt är relativt litet från början. I vår 

studie har vi haft möjlighet att i stor utsträckning täcka det urval som fanns tillgängligt lokalt. 

Det vi hade kunnat förbättra var att testa intervjufrågorna på en mindre grupp innan 

intervjutillfällena, då vi upplevde att vissa frågor ibland uppfattades som svåra att tolka. 

 

Ytterligare kritik mot kvalitativ forskning som även den påverkas av urvalsstorleken är 

generaliserbarheten, då de personer som intervjuas i en kvalitativ undersökning inte kan vara 

representativa för en population (Bryman & Bell, 2013). Vi är medvetna om denna kritik, men 

valde ända att tillämpa semi-strukturerade intervjuer då de gav oss en personlig kontakt med 

respondenten samt att vi hade möjlighet att ställa följdfrågor. Dessutom var 

generaliserbarheten inte viktig i vår studie, då den gjordes lokalt, vilket i sin tur leder till att 

den ändå inte kan generaliseras utanför dessa orter.  

 

Bryman & Bell (2013) hävdar även att kvalitativa studier är svåra att replikera. Detta på grund 

av att undersökningen ofta är ostrukturerad och beroende av forskarens uppfinningsrikedom, 

dessutom speglas hela studien av hur forskaren själv är, då denne är det viktigaste redskapet. 

Det är därför svårt att replikera. (Bryman & Bell, 2013) 

 

Transkriberingen av intervjuerna kan kritiseras för att det dels tar väldigt lång tid att 

transkribera intervjuerna och dels för att intervjupersonen kan hämmas av 

inspelningsutrustningen (Bryman & Bell, 2013). Transkriberingen kan leda till mycket 

material som ska gås igenom och vi valde därför att börja med analysen direkt, istället för att 

vänta tills alla intervjuer var genomförda och klara. Vi uppfattade inte att inspelningen 

påverkade våra svar, utan respondenterna pratade öppet och svarade utförligt på alla våra 

frågor. 

 

Då vi valde att göra en enkätundersökning, mynnar det ut i kvantitativ forskning. Den 

kvantitativa forskningen får enligt Bryman & Bell (2013) kritik för att den förlitar sig på 

mätinstrument och mätprocedurer som gör att kopplingen mellan forskning och vardag 

försvåras. Detta innebär att många kvantitativa metoder till stor del bygger på att 

undersökspersonerna utsätts för forskningsinstrument som strukturerade intervjuer, enkäter 

och experiment. Frågan blir här om respondenterna har den kunskap som krävs för att svara 

på en viss fråga (Bryman & Bell, 2013). Då vi hade kännedom om detta valde vi därför att 
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formulera enkäterna så enkelt som möjligt, samt att testa enkäten på en mindre grupp innan vi 

skickade ut den för att undvika missförstånd i frågorna. Vi är medvetna om att intervjuer hade 

gett oss djupare svar, dock ville vi tillämpa enkäter för att få tillgång till fler respondenter 

inom det område där vi inte krävde djupare svar. Dessutom efterlyste vi en anonymitet i 

svaren, som inte kunde fås genom personliga intervjuer.  

 

Valet att göra ett målstyrt urval leder till att resultatet blir omöjligt att generalisera, men det är 

inte viktigt i vår studie, då den görs på en lokal nivå och därmed inte går att generalisera på 

andra orter. Det är också viktigt inom denna metod att göra en pilotstudie först, vilket vi också 

genomförde för att se hur forskningsinstrumentet används innan undersökningen görs. 

 

Vi är medvetna om att resultatet hade blivit enklare att replikera och fått större 

generaliserbarhet om vi hade tillämpat studien på en större del av populationen, men på grund 

av begränsade resurser och en nyfikenhet på den lokala marknaden, valde vi att begränsa vår 

studie till Gävle och Sandviken. 

 

Genom att kombinera dessa metoder i form av en triangulering var vår förhoppning att kunna 

styrka vår intervjuundersökning med en kvantitativ undersökning för att den ena metoden 

skulle väga upp där den andre brister och vice versa. Detta anser vi var positivt för vår studie, 

då vi fick en bättre bild från fler respondenter, än vad vi fått om vi endast hade tillämpat en 

metod.  
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4. Empiri 
//.I detta kapitel kommer det resultat vi fått fram genom intervjuer och enkäter presenteras 

och även studiens analys där vi kopplar samman den teoretiska referensramen med empirin. 

För att behålla utlovad anonymitet för de medverkande så kommer företagen att benämnas 

som FT1 till och med FT7. Uppbyggnaden kommer att bestå av en kvantitativ del och en 

kvalitativ del, där vi först går igenom resultaten ifrån enkäten, för att sedan gå igenom 

intervjuerna genom att först ge en övergripande analys där sedan citat från empirin kommer 

att kopplas samman med den teoretiska referensramen och den kvantitativa delen.//  

 

4.1 Sammanfattning enkätundersökning 

Genom enkäten har vi skapat oss en bild av hur medarbetarna på företaget känner inför det 

befintliga belöningssystemet inom företaget, de organisatoriska målen samt hur deras 

motivation påverkas inom företaget. 

 

Tabellen nedan visar det totala antalet respondenter som deltagit i vår enkätundersökning. 

Bransch Antal respondenter 

Mediebranschen 11 

Fastighetsmäklarbranschen 27 

Bilbranschen 5 

Figur 12, Antalet respondenter, Egen 

 

Eftersom vi valde att göra vår undersökning inom fastighetsmäklarbranschen tillsammans 

med två företag från två andra branscher, för att kunna undersöka och dra jämförelser, hade vi 

här tänkt visa skillnader mellan de olika branscherna. Vi kommer inte att diskutera kring de 

frågor där svaren ser liknande ut, utan endast om de skiljer sig åt.  

 

Det är viktigt att påpeka att vissa respondenter valt att lämna svarsalternativ med ofullständiga 

svar, för att komma vidare, vilket har lett till att vissa svar och tabeller ser ut att sakna 

respondenter. En tydlig sammanfattning av alla resultat vi fått in finns bifogat som “Bilaga 1” 

under bilagor. 

 

Område Mål 

Genom empirin kan vi se att ingen av de anställda på samtliga företag har mål som skiljer sig 
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helt från organisationens mål, då majoriteten svarat att deras mål går i linje med företagets 

följt av de som hade svarat att målen till viss del går i linje med företagets. 

 

De anställda känner också att målen företaget satt upp är motiverande för dem vilket också är 

viktigt i detta sammanhang. Användandet av belöningar för att motivera säljarna att sträva 

efter företagets mål gav positiv respons, dock inte med en sådan stor övertygelse som vi hade 

väntat oss, de flesta svarade: Ja, ibland medan resten svarade: Ja verkligen, samt ett fåtal som 

ansåg att de föredrar andra belöningar än de som tillämpas idag. Några svarade även nej på 

denna fråga. 

 

Vidare kan vi konstatera att en stor majoritet har svarat att de är medvetna om företagets mål, 

endast ett fåtal har svarat att de till viss del känner till målen. Lika stor del av säljarna vet 

också vad som förväntas av dem för att nå företagets mål och att de strävar efter dessa mål i 

sitt arbete. 

 

Område Belöningar 

Vi kan genom empirin konstatera att säljare har olika belöningspreferenser. Vi kan i se att 

ekonomisk ersättning är den mest föredragna följt av erkännande, vilket indikerar på att 

erkännande kan ha större betydelse för säljarnas motivation än vad en stor del av den teori vi 

stött på förespråkar. Vi är medvetna om att våra svarsalternativ kan vara olika från tidigare 

studier samt att val av bransch kan ha skiljt sig i jämförelse den teori vi studerat. Trots från 

detta vill vi ändå understryka detta som en viktig aspekt för chefer att ta med sig. 

 

Vi har även valt att jämföra befintligt belöningssystem med önskade belöningspreferenser. Vi 

ser att provision och säljtävlingar är de belöningar som främst tillämpas inom de företag som 

medverkat i vår studie, följt av erkännande bonus och resor. Vidare kan vi även se att 51 % av 

respondenterna är nöjda med det befintliga belöningssystemet, medan 40 % är nöjda med det 

till viss del och resten har svarat nej. De som hade en negativ bild av belöningssystemet 

eftersökte mer erkännande i sitt arbete, samt att kombinera fast lön med rörlig. Dessutom 

ansågs det vara för stor press att nå uppsatta mål.   

 

När vi studerade resultaten av föredragna belöningar kunde vi se att Provision var den mest 

önskade belöningen, följt av bonus och erkännande. Vidare svarade ett fåtal att de främst 
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föredrar resor, vinstdelning och ledighet som belöning, medan ingen svarade säljtävlingar. Vi 

vill dock påpeka att denna frågade hänvisar till vilken belöning som främst föredras. Även om 

ingen valt säljtävlingar som föredragen belöning betyder detta inte nödvändigtvis att 

säljtävlingar inte har en motiverande effekt, utan endast att den inte föredras framför andra 

belöningar. Utöver tillämpandet av säljtävlingar ser vi dock inga dramatiska skillnader på 

befintligt belöningssystem med önskat belöningssystem, förutom att en del önskar mer 

erkännande än vad statistiken visar i det befintliga belöningssystemet samt att bonus eftersöks 

i större utsträckning. 

 

Förvånande resultat från empirin är att över hälften av respondenterna svarat att de skulle 

prestera lika bra eller bättre utan de belöningar som tillkommer utöver deras lön. Ett fåtal 

svarar nej eller att de skulle prestera lika bra utan. Här trodde vi att belöningar var en större 

avgörande faktor för motivation, då en stor del av vår teoretiska referensram pekar på det. 

 

Område Motivation 

Vi kan i empirin se att ekonomisk ersättning har stor påverkan på en säljares motivation. 

Detta syns även i frågan om provisions påverkan på motivation då svarsfrekvensen även där 

pekar på en hög påverkan. Vi kan dessutom se att majoriteten av de anställda anser sina 

arbetsuppgifter vara stimulerande medan några svarat att de är det till viss del. Ingen svarade 

nej. 

 

Vi valde att ställa några öppna frågor i denna enkät då vi ansåg att svaren kunde ha stor 

spridning. Vi ville se vad som gör att de anställda trivs på sitt arbete. Dominerande där var 

kollegor och sammanhållningen på kontoret som en bidragande faktor för trivsel. Detta tätt 

följt av kundnöjdheten då många respondenter ansåg att de utvecklas av nöjda kunder och 

olika kundmöten. 

 

För att känna utveckling i arbetet anser många av säljarna att nya situationer, nya människor 

och nya försäljningsstrategier samt variationen av arbetet i sig får dem att utvecklas. 

Utbildningar och kollegorna anses också vara viktiga. Vidare nämndes även utmaningar, nya 

mål, arbetsmiljön och arbetet i sig som trivselfaktorer. 
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Erkännande från chefen hade stor påverkan på säljarnas motivation, då empirin indikerar på 

att hela 80 % av säljarna anser att erkännande är viktigt och resten svarade att de ibland 

motiveras av detta. Vi har även undersökt om viljan att prestera bättre än sina medarbetare 

motiverar, vilket det gör i mycket stor utsträckning. 

 

Slutligen ville vi veta vad chefen kan göra för att motivera sina säljare. En stor del av de 

anställda lyfte fram erkännande och närvaro från chefen i denna fråga. Ekonomisk ersättning 

som tidigare dominerat låg här i skuggan av de faktorer som främjar den inre motivationen 

hos de anställda. 

 

4.2 Intervju 

Vi har efter en transkribering av intervjusvaren kommit fram till tre huvudteman och valt att 

dela in intervjun i de tre begreppen; motivation, mål och belöningssystem, då vi anser att 

dessa starkt knyter an till vårt syfte med studien. Vidare kommer vi under dessa begrepp 

behandla varje enskild fråga där vi identifierat olika nyckelord och mönster som knyts an till 

dessa teman. Sedan har vi valt att sammanställa intervjun genom att visa citat ur intervjun för 

att sedan koppla det direkt till teorin, där vi analyserar kring resultaten med både de svar vi 

fått från intervjuerna och enkäterna. 

 

4.2.1 Område motivation 

Förutom den självklara motivationsfaktorn inom provisionsbaserade företag, det vill säga 

pengar som nästan alla chefer nämnde, kunde vi konstatera att det var viktigt för samtliga 

chefer vi intervjuat att de anställa har roligt på jobbet och har en hög trivselfaktor. Detta då de 

anser att det kan vara viktigare än den ekonomiska ersättningen även om de är eniga om att 

det är en stor motivationsfaktor. Vi finner svarsmönster som kretsar kring trivsel, bra 

stämning på arbetet, frihet, ha roligt på jobbet, samt gemenskap. 

 

Ett tydligt mönster är också erkännande och individuell coaching och säljtävlingar som också 

används i motivationssyfte. De flesta av cheferna anser att de på ett bra sätt kan motivera sina 

säljare genom att engagera sig i deras arbete, föra en dialog med dem om vad som motiverar 

dem samt se till att de själva får vara med och utforma sitt arbete: 

Tycker du att det är viktigt att de anställda är motiverade? Förklara varför. 

FT2: Det är jätteviktigt. 
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FT4: Klart det är, då säljer vi mera och har trevligare på jobbet och således gör vi 

bättre resultat. Är säljarna inte motiverade så gör de inte det "lilla extra". 

FT1: A och O, annars gör de inget bra jobb. 

FT3: Otroligt viktigt i försäljningsyrket, annars gör man inte ett bra jobb. 

FT7: Ja det är jätteviktigt för att göra ett bra jobb och det gör en framförallt mer aktiv. 

FT6: Det är avgörande egentligen, annars presterar de inte, det är den stora knäckfråga 

vad som gör människor motiverade och finns det något arbetsgivaren kan göra? 

FT5: Ja det är klart att det är viktigt att man är motiverad i sitt arbete, för att man gör 

ett bättre jobb om man är motiverad i sitt arbete. 

 

Ovanstående citat visar på att samtliga chefer är överens om att motivation är en avgörande 

faktor för att säljarna ska prestera bra. Cheferna är också överens om att motiverade anställda 

behövs för att göra det lilla extra, vilket i sin tur kan leda till bättre resultat och 

konkurrenskraft vilket kan kopplas till tidigare forskning, där Oakley-Williams (2005) menar 

att motiverade anställda är en av företagens mest konkurrenskraftiga medel för att nå 

framgång. Den teoretiska referensramen har dock visat att olika medarbetare motiveras av 

olika belöningar och på olika sätt (Lopez et al. 2006): 

Vad anser du att dina anställda motiveras av? 

FT2: Friheten, att de planerar sin egen tid och lönen. Den ekonomiska biten spelar 

också stor roll, dessutom att de har roligt på jobbet. 

FT1: Pengar, men viktigast är nog trivsel, att stämningen är bra och att jobbet är roligt. 

FT3: Att de anställda trivs på sitt jobb, har en bra arbetsplats, trevliga kollegor, känner 

en gemenskap, har bra chefer och förutsättningar och fria tyglar. Jag tror att trivsel är 

viktigare än den ekonomiska ersättningen. 

FT5: En kombination av att jobbet är roligt [...] nöjda kunder, pengar [...]. Vissa 

motiveras inte av pengar, utan av erkännande. 

FT7: [...] pengar och den inre motivationen.   

 

Dessa citat visar på att cheferna förutom den ekonomiska ersättningen i hög utsträckning 

värderar trivsel som motivation för att säljarna skall motiveras att göra ett bra arbete. Många 

från enkätundersökningen tycker också att trivsel i arbetet är viktigt och att de uppskattar den 

variation och de utmaningar de har i sitt arbete, samt en bra kundrelation. Detta kan kopplas 

till teorin där motivation enligt Jäghult & Wetterlund (2005) kan delas in i inre motivation och 
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yttre motivation. Yttre motivation är ofta kopplad till ekonomiska ersättningar eller förmåner 

som exempelvis provision och bonus. Inre motivation är när de anställda drivs av att göra 

saker där den inre tillfredsställelsen ökar. Inre motivation handlar oftast om arbetet eller 

uppgiften i sig. Det kan exempelvis vara att kunna påverka sitt eget arbete eller känna sig 

delaktig i beslut som skall tas inom företaget (Jäghult & Wetterlund, 2005). Till 

nyckelfaktorerna hör till exempel utveckling, att uppleva glädje och känslomässiga belöningar 

(Angelöw, 2013). Det är därför viktigt för en ledare att lägga fokus på inre motivation för att 

behålla en långsiktig prestationsförmåga hos säljaren (Boëthius & Ehdin, 2010). Vi vill också 

länka detta till Herzbergs tvåfaktorsteori och dess motivationsfaktorer. Trivsel kan främjas 

med hjälp av motivationsfaktorerna, det vill säga genom prestationer, erkännande och arbetet 

i sig (Abrahamsson & Andersen, 2005). 

 

Det har även påpekats i enkätundersökningen att många motiveras av den frihet de har i 

arbetet, samt att ekonomisk ersättning är viktigt. Den empiriska data vi samlat in och skapat 

ett mönster av visar på att cheferna i hög utsträckning förstår vikten av den inre motivationen. 

Trots att ekonomisk ersättning är en viktig del har många chefer även nämnt faktorerna ovan 

som alla kan länkas till den inre motivationen, vilket är en positiv koppling till teorin då den 

är viktig för att på lång sikt kunna ha en motiverad personal: 

Hur motiverar du dina anställda? 

FT 1: Erkännande och framföra kritik på ett bra sätt. 

FT 4: Säljtävlingar, engagera mig i de anställda och företaget så de anställda känner 

sig trygga och delaktiga. 

FT 2: Följer upp och coachar en gång i månaden på nyckeltalen, [...]. Beröm, [...]. 

Sedan har vi också en säljtävling där vi utser månadens mäklare. 

FT 3: Ser till att de trivs på arbetsplatsen genom att individuella samtal så vi vet vad 

de motiveras av [...]. [...] och belöningssystemet. 

FT7: Säljtävlingar, individuella tävlingar, [...] sätta upp individuella delmål med varje 

person. Positiv feedback när det går bra. 

FT:5 Försöker uppmuntra dem så gott de kan att det lönar sig att göra ett bra jobb 

genom coaching och att jag finns om de behöver mig. 

 

Citaten ovan visar på en bred, men relativt enad front om vad som motiverar de anställda 

baserat på det faktum att anställda enligt enkätundersökningen uppskattar erkännande och 
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närvaro från chefens sida. Många anställda anser det vara av stor vikt att chefen är närvarande 

och engagerad i deras arbete. Några svarade att de gärna skulle se lite större närvaro hos sin 

chef, detta innefattar också ett större intresse för de anställdas dagliga arbete, se över vad som 

fungerar och inte, samt coacha dem i detta. Genom chefens närvaro ges möjlighet att inte 

fokusera lika mycket på siffror och resultat. 

 

Dock har även en stor del av de anställda framfört att de föredrar kontinuerlig uppföljning av 

deras mätbara resultat. Vidare är denna tudelade åsikt i frågan även bekräftad i teorin då 

Angelöw (2013) menar att alla är olika när det gäller vad som motiverar oss. Ofta är det flera 

olika förhållanden som skapar en hög motivation. Vidare kan chefen med sin närvaro påverka 

den anställdas inre motivation så de känner att den inre tillfredsställelsen ökar och det handlar 

oftast om arbetet eller uppgiften i sig. Det kan exempelvis vara att kunna påverka sitt eget 

arbete eller känna sig delaktig i beslut som skall tas inom företaget (Jäghult & Wetterlund, 

2005). Överlag när vi pratat med cheferna anser vi dock att de flesta lägger stor vikt på 

närvaro och att erbjuda individuell coaching till sina anställda, vilket också uppfyller många 

av de anställdas önskningar. 

 

Lopez et al. (2006) syftar på att olika medarbetare dras till och motiveras av olika belöningar. 

De menar att provision är den mest önskade belöningen, medan den näst mest önskade 

belöningen är löneförhöjning. Befordran och erkännande är de belöningar som föredras minst. 

Detta påstående avviker något från det vi kommit fram till i vår empiri då både chefer och 

anställda anser att just erkännande är något som är viktigt för att de anställda ska bli 

motiverade. Detta kan även styrkas i vår teori då Deci et.al (1999) menar att positiv feedback 

har en positiv effekt på en människas inre motivation. Detta resultat var dock intressant då 

mycket av vår teori hänvisar till att erkännande skall vara minst populärt bland de anställda. 

Säljtävlingar är en motivations- och belöningsform många chefer använder. Dock kan vi 

konstatera att ingen av de anställda enligt enkätundersökningarna främst föredrar säljtävlingar 

som belöningsform, detta betyder dock inte att säljarna inte motiveras av detta utan endast att 

den kommer sist av föredragna belöningar.  

 

Davis & Donaldson (1991) har en annan teori om vad som motiverar de anställda, vilken går 

emot Agentteorin. De menar att det finns andra förklaringar till vad som påverkar relationen 

mellan arbetsgivare och de anställda. De hävdar att de anställda istället vill känna tillhörlighet 

och stolthet och drivs därmed av en inre tillfredsställelse av att utföra ett bra arbete: 
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Hur ser du till att de anställda trivs på arbetsplatsen? 

FT1: Jag hjälper och motiverar och fungerar lite som en mentor. 

FT3: Genom att ha individuella samtal så vi vet vad de motiveras av och vad de tycker 

är bra. 

FT2: Ser till att vi har personalaktiviteter tillsammans, exempelvis har vi 5 träffar per 

år där vi gör något kul tillsammans, [...]. 

FT4: Ser till att arbetsmiljön är bra, att det exempelvis alltid finns material hemma så 

det inte uppstår småirritationer. Om jag engagerar mig i det vardagliga så tror jag att 

de anställda trivs bättre. Ger dem "morötter" så de har något att uppnå. Bra 

försäljning: Ger resultat, vilket de ska känna! 

FT5: Är närvarande när jag är här och de vet att de kan ringa när som helst. Jag 

försöker att vara öppen och ärlig. 

FT7: Vi har haft ett arbete som heter attraktivt arbete där alla säljare fick gå in på nätet 

och skriva vad de tycker om sin arbetsplats och vi chefer gjorde handlingsplaner om 

vad vi kunde förbättra med oss själva och annat. Lyssnar på alla och de får komma 

med synpunkter. 

FT6: Jag tycker att alla ska känna att vi tillsammans skapar arbetsplatsen. 

 

Citaten här visar en tydlig skillnad och det finns inget tydligt mönster i denna fråga. Samtliga 

chefer har svarat olika på hur de ser till att sina anställda trivs på arbetsplatsen. Detta går att 

koppla till Lopez et al. (2006) som menar att medarbetare motiveras av olika saker. Det syns 

tydligt i svaret ovan att cheferna måste bete sig olika när det kommer till trivsel, då alla inte 

motiveras av samma saker. Vidare syns det i enkätsvaren att trivsel på arbetsplatsen är en 

viktig del för att de anställda ska känna sig motiverade. Det tyder på att det är viktigt för 

cheferna att jobba på att de anställda verkligen trivs på sina arbeten och ta hänsyn till vad som 

får deras anställda att trivas: 

Vad tycker du om ekonomisk ersättning som motivationsfaktor? 

FT4: Klart bra, annars har man fel säljare! 

FT1: [...] säljarna kan känna att det hjälper att vara engagerade och göra ett bra jobb. 

FT3: Gör man ett bra resultat drivs man av att tjäna lite extra, vissa motiveras mer av 

det andra mindre. 

FT2: [...] det är viktigt för många mäklare och vinnarinstinkten, samt för att prestera. 
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FT6: Jag bedömer det som det som motiverar flest och mest. Även om trivsel och 

andra faktorer spelar roll så är det viktigt att få en inkomst. 

FT7: Det är bra [...], det styr människan mest [...]. Ett extra driv. 

 

Citaten ovan visar på att ekonomisk ersättning för att motivera fungerar bra, men att 

respondenterna anser att vissa motiveras mer än andra av det. FT3 menar att säljarna drivs av 

att ett bra resultat från deras sida leder till extra inkomst. Detta styrks i teorin genom Zoltners, 

et al. (2012)  som hävdar att det inte finns någonting som motiverar och ger så pass mycket 

energi som ren provision gör och att provisionen är något som får en säljare att fortsätta, då 

det ofta är ett ensamt jobb. Detta visade sig också i enkätundersökningen då samtliga 

respondenter anser att det är en relativt hög till hög motivationsfaktor. 

 

4.2.2 Område mål 

Vi kan se tydliga mönster inom denna kategori att försäljning och vinst är de främsta målen 

hos samtliga företag. Dock värderas kundnöjdhet i nästan lika stor utsträckning då detta anses 

gå hand i hand med vinstmaximering och marknadsandelar samt är en faktor som gör dem 

långsiktigt framgångsrika. Ytterligare ett mönster som ses och som också anses vara viktigt i 

denna fråga är individuell coaching och uppföljning av mål, det vill säga att chefen och 

säljaren tillsammans kan sätta mål för säljaren. Detta har värderats högt både från cheferna 

och de anställda i företagen. 

Vad har ni för organisationsmål? 

FT1: Gärna så mycket pengar som möjligt, [...] kundrelationer. 

FT4: Bli marknadsledare på varje lokal marknad. 

FT3: Tjäna så mycket som möjligt, en budget som de jobbar emot och har delmål för 

att nå den. Påverkas av den lokala marknaden [...]. 

FT2: Försäljning, marknadsandelar, antal kundmöten, nöjda kunder, köpare och 

säljare, antal försäljningar. 

FT5: Vara störst på orten, det är det är huvudsakliga målet. Även nöjda kunder och det 

är en kombination då nöjda kunder bidrar till att vi kan vara störst. 

 

Vilka är målen för de anställda? 

FT4: Budget för var och en, hur mycket de ska dra in i provisioner per år. 
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FT2: Antal försäljningar, summa försäljning, kundbesök, tips till Swedbank och nöjda 

kunde, NKI(nöjdkundindex). Personliga fokusområden där vi kollar vad dem vill 

förbättra i sin yrkesroll. 

FT3: Jobbar hårt i koncernen med delat ledarskap, målen där är de ekonomiska målen, 

men handlar om egna initiativ och eget ansvar för utveckling. Så är tanken att cheferna 

ska finnas till för att stötta, hjälpa vilket leder till att det blir mycket frihet under 

ansvar. 

FT1: Att de ska göra ett bra jobb och tjäna massa pengar. 

FT5: Provisionsmål, antal intagsförsök, NKI mål 

FT7: Volymer, bruttovinst och kundnöjdhet. 

 

Här syns det tydligt att ett viktigt mål inom organisationerna är att tjäna så mycket pengar 

som möjligt, det vill säga försäljningen. En annan gemensam punkt är att få marknadsandelar 

på den lokala marknaden. Brown et al. (2005) menar att det också är viktigt att cheferna 

fokuserar på att utforma ersättningssystem som knyter belöningar för företag och säljare kring 

gemensamma mål, såsom lönsamhet och intäkter, vilket var ett av de största målen för de 

flesta respondenterna.  

 

Vidare anser Zoltners et al. (2012) att organisationer skall akta sig för att vara allt för 

inriktade på vinstmaximering när de utformar sitt belöningssystem. Detta på grund av att 

kundernas uppfattning av företaget och företagets framgång kan påverkas negativt om 

företaget är alltför inriktat på provision baserat på kortsiktiga mål, eftersom det kan 

uppmuntra säljare att bete sig olämpligt för att nå de kortsiktiga målen (Brown et al., 2005). 

Denna fråga var dock också något respondenterna insåg vikten av, då det framfördes att en 

affär måste skötas på ett bra sätt för att kunden skall komma tillbaka och bilda en långsiktig 

relation. Många av respondenterna anser att deras mål med marknadsandelar går hand i hand 

med detta, då nöjda kunder genererar fler kunder. 

 

Då kundrelationer var något som var viktigt hos organisationerna, hävdar Svensson (2001) att 

det krävs olika styrmedel för att uppnå dessa mål och ett av dessa är belöningssystem. Smitt et 

al. (2002) menar att belöningssystemen skall hjälpa ledare att motivera de anställda och ge 

dem belöningar när målen är uppnådda. Av citaten ovan kan vi se att organisationerna har 

kopplat sina organisationsmål till de mål de sätter för sina säljare. I detta fall är det då förutom 
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ekonomisk vinning även kundrelationer, kundmöten och NKI (Nöjd Kund Index). Dock har 

vissa företag nämnt att de har kundnöjdhet som ett mål, men inte lyckats få in det i 

belöningssystemet på ett lämpligt sätt. 

 

Hos alla vinstdrivande organisationer finns det grundläggande och övergripande mål för att 

kunna skapa vinst, samtidigt som individer har personliga mål (Anthony & Govindarajans, 

2007). Med mål menas en beskrivning av ett framtida tillstånd, där organisationsmässiga mål 

är önskade tillstånd som organisationen vill uppnå och som önskas i framtiden genom 

organisationens aktiviteter (Abrahamsson & Andersen, 2005). Citaten ovan illustrerar hur 

viktigt det är med ett bra resultat, som går att koppla till både provisionsmål och antal 

försäljningar. Det går också att se att kundnöjdhet är en del av målsättningen, vilket är en 

viktig del inom provisionsbaserade yrken, då säljare annars kan bete sig olämpligt enligt 

Brown et al. (2005).  Smitt et al. (2002) menar att ledaren lär ta sin uppgift på allvar och 

därför måste arbeta med att kommunicera och lyssna, samt förklara målen för sina säljare: 

Känner de anställda till målen? 

FT1: Absolut. 

FT3: Delvis, det är ganska nytt och vi informerar vid varje lönesamtal vikten av detta 

delade ledarskap. De måste söka kunskap själv och flagga när de känner att de inte har 

tillräcklig information. Vi kommer att ha regelbundna samtal för att veta var individen 

befinner sig. Vissa kan behöva tätare uppföljning beroende på situation. 

FT2: Ja, de följs upp en gång i månaden. Plus ett utvecklingssamtal per år för 

helhetsbilden. 

FT4: Ja. 

FT5: Ja, det känner jag att de är. 

FT6: Jag hoppas ju det i och med att de själva är med och sätter målen. 

FT7: Ja, det är de, de får det protokollfört under årsmålen att vi gått igenom det med 

dem, det är även ett krav för verksamheten. 

Citaten ovan illustrerar att cheferna i stort anser att de anställda är medvetna om målen. 

Undantagsfallet i FT3 beror på att målen är relativt nya, vilket leder till att de anställda endast 

delvis känner till målen. Respondenten är dock medveten om detta och kommunicerar ut 

målen vid varje enskilt lönesamtal för att säljarna ska få bättre koll. Att de anställda har god 

kännedom om organisationens mål kan positivt länkas till den teoretiska referensramen där 
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Bruzelius & Skärvad (2004) hävdar att det är viktigt att företagets mål ska vara tydliga, för att 

de anställda skall veta vad som förväntas av dem. 

 

Wiley (1995) menar att mål som arbetsmotivation kan göra att de anställda vill kämpa och 

fokusera på det målet. Om en säljare är inställd på att det är ett mål som ska nås, istället för en 

uppgift som ska göras, så kommer målet att kunna styra tankarna och handlingarna hos 

säljarna. Medvetandet om målen syns också i det kvantitativa resultatet där majoriteten av 

medarbetarna har svarat att de är medvetna om organisationens mål: 

Är det viktigt att de anställda känner till organisationens mål? 

FT4: Sådär när det gäller huvudkontorets. Det lokala/på vårt kontor: jätteviktigt! 

FT2: Ja, följer upp målen hur de sålt tillsammans allihop och sedan ser de hur de 

ligger till i jämfört med budget 

FT1: Naturligtvis, annars famlar de i blindo. 

FT3: Ja, det är mycket nytt inom företaget nu, olika mål för olika regioner för vad som 

är viktigt, men alla ska gå åt samma håll. Annars kan det bidra till osäkerhet och 

otydlighet. 

FT5: Det tycker jag absolut, så man strävar åt samma mål, har man ett gemensamt mål 

och alla strävar efter det så går det att nå till slut. 

FT6: Ja, det tycker jag är viktigt, [...]. Vi sätter mål gemensamt, [...] om de själva varit 

med och satt målen har de full koll och känner jag att det inte känns okej kan jag säga 

att de kan sänka eller höja ambitionsnivån. 

FT7: Jätteviktigt, annars är det svårt att motiveras. 

 

Hääsinen, Hallgren & Hansson (2011) hävdar att genom att ge de anställda en bild av vart 

organisationen är på väg också är en form av målarbete som ger människor en känsla av 

allmän inriktning för framtiden, vilket ger dem ett val om huruvida de vill utöva sin insats och 

fortsätta i den riktningen. Cheferna har också uppmärksammat detta, då samtliga menar att det 

är väldigt viktigt att medarbetarna har koll på organisationens mål, för att medarbetarna ska 

veta åt vilket håll organisationen går mot. Detta styrks i teorin där Bruzelius & Skärvad 

(2004) lägger vikt på att företagets mål ska vara tydliga, för att de anställda skall veta vad som 

förväntas av dem. I den empiriska undersökningen med de anställda framkom att i princip alla 

anställda är medvetna om målen och vet vad som förväntas av dem för att nå dem. 
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För att undersöka mål är det dock inte nödvändigt att organisationens medlemmar står bakom 

målen eller gillar målen som är uppställda för organisationen (Abrahamsson & Andersen, 

2005). Dock förutsätter det att medlemmarna inte förkastar målen så pass mycket att de vill 

lämna organisationen. Dessutom kan frågan om huruvida uppslutning kring målen kan 

påverka om de anställda uppnår målen, detta då målkonflikter är vanliga, det vill säga att 

organisationens mål och individens mål kan gå isär (Abrahamsson & Andersen 2005): 

Hur uppfattar du att de anställda arbetar mot målen? 

FT3: Olika, vissa är otroligt målinriktade vissa kräver mer styrning, när vi mäter vad 

människor presterar via siffror så ser vi om de håller målen. 

FT2: Bättre. I början följde vi upp målen mer sällan, vilket ledde till att vissa hade 

stenkoll medan andra inte hade så bra koll. Nu är det flesta medvetna om dem.. 

FT1: Bra, de är engagerade, lägger kraft i handlingarna, har en bra inställning och gör 

ett bra jobb. 

FT4: Det gör dem, vi har även ett gemensamt mål för kontoret där alla arbetar som ett 

lag. 

FT5: Uppfattar att de gör det bra, att de strävar efter målen [...]. 

FT7: Det gör de bra, alla är så medvetna om dem och blir frustrerade om de ligger 

efter och de arbetar hårt för att nå dem. 

 

Citaten ovan visar ett gemensamt tema där cheferna anser att de anställda arbetar mot målen 

på ett bra sätt och att de är engagerade i målarbetet. Abrahamssons & Andersens (2005) 

tidigare påståenden om att organisationens och individens mål kan gå isär leder oss då till att 

en målkongruens i en organisation är att föredra. Anthony & Govindarajan (2007) beskriver 

målkongruens som en gemensam strävan mot samma mål hos organisation och säljare, detta 

trots att säljaren har personliga mål som inte alltid stämmer överens med organisationens mål 

som kan vara problematiskt inom en organisation. 

 

Utifrån den empiriska enkätundersökningen har de anställda dock framfört att de aktivt 

arbetar för att nå målen. Denna respons kopplas i positiv bemärkelse till ovan nämnd teori då 

dessa faktorer är viktiga för att bidra till att organisationerna uppnår sina mål. Dessutom ser vi 

i empirin att nästan ingen av de anställda på samtliga företag har mål som skiljer sig helt från 

organisationens mål, då de flesta svarat att deras mål går i linje med företagets och vissa hade 
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svarat att målen till viss del går i linje med företagets. Även detta ger en positiv bild av 

organisationernas målarbete i samfund med de anställda: 

Hur gör ni för att de anställda ska arbeta mot organisationens mål? 

FT1: Informera om vad som händer, exempelvis synpunkter från kunder. [...] insatta i 

exempelvis alla objektbeskrivningar. 

FT2: Uppföljning, personliga fokusområden och möten. Ta fram förslag för hur de kan 

jobba. Följa upp gamla köpare och säljare, bryta ner ett fokusområde, för att se vad de 

kan göra för att uppnå målet. 

FT3: Följa upp målsättningar och belöningssystemet bidrar också till detta. 

FT5: Upplysa dem om vad som gäller, gör de sina mål når vi vårt gemensamma mål. 

Veckomöten och regelbundna uppföljningsmöten med alla mäklare[...]. Vi har även 

coachingsamtal. 

FT:7 Bryter ner delmål och har specifika säljtävlingar [...] 

FT6: Att de anställda får vara med och sätta målen själva och ta ansvar för att nå dit. 

Jag kan inte motivera någon att nå dem på annat sätt än att påminna vad de siktar på. 

Jag tror att den inre motivationen är absolut viktigast. 

 

Citaten ovan visar att majoriteten av cheferna anser att medarbetarna arbetar mot målen och 

att de är noga med att arbeta för att medarbetarna ska sträva efter dem genom att se till att de 

är väl informerade samt ha uppföljningar om hur det går. Wiley (1995) menar att många 

chefer vill involvera och informera de anställda i de mål som skall sättas upp. Detta kan 

kopplas positivt till vår empiriska del där cheferna menar att de arbetar med 

uppföljningssamtal och är noga med att se till att säljaren vet vad som förväntas av dem och 

hur de ska arbeta mot de uppsatta målen. Vidare har vi också genom enkätundersökningen sett 

att de anställda tycker det är bra att de själva får vara med och sätta mål samt att de 

tillsammans med chefen kan utforma de mål som skall sättas för dem personligen, vilket då 

ger både den anställda och organisationen att utforma mål som är i linje med organisationens 

mål. 

 

4.2.3 Område belöningssystem 

Vi kan se tydliga mönster där belöningssystemets användningsområde är att generera vinst, 

skapa trivsel samt att erkännande har stor del i en säljares motivation. Vi kan se att många 

chefer anser att provision och ekonomisk ersättning är den främsta belöningen, dessutom har 
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erkännande nämnts av flera chefer då det anses vara bra att kombinera med provision för att 

motivationen ska öka. Vidare ser vi även att säljtävlingar tillämpas av många företag samt att 

det finns gemensamma mål som genererar en gemensam belöning för att skapa en teamkänsla. 

För att förbättra det befintliga belöningssystemet talade vissa om att involvera kundnöjdhet 

mer i belöningssystemen, dessutom finns det funderingar kring att kombinera fast lön med 

rörlig hos de organisationer som idag tillämpar ren provision. 

 

Idag använder nästan alla företag någon form av belöningssystem till sina säljare, som 

exempelvis bonus, provision, resor eller andra belöningar som är knutna till säljarnas 

prestationer (Zoltners et al., 2008). Belöningssystem bör innehålla olika typer av belöningar 

för att motivera enskilda säljare och hjälpa dem att uppnå personliga mål som är i linje med 

målen för företaget och kan exempelvis innefatta lön, provisioner, incitament, marknadsföring 

eller erkännande och är ofta avgörande för att påverka säljare (Lopez et al., 2006; Zoltners et 

al., 2008): 

Vilken typ av belöningssystem använder ni? 

FT1: [...]Erkännande är också viktigt, så att hon får veta att hon gör ett bra jobb. 

FT2: Procentsats och månadens mäklare, resor, fester, erkännande [...] och 

säljtävlingar. 

FT3: Provision. Erkännande är också viktigt, skulle man strunta i det och bara ge 

provision tror jag inte det blir nå bra, de måste få veta att de har gjort ett bra jobb. 

Säljtävlingar. 

FT4: 100 % provision, således lön efter hur mycket de säljer. 

FT5: Ren provision, beröm, säljtävlingar, en resa per år om vi slår budget och så har vi 

månadens mäklare. 

FT7: Delvis provisionsbaserat. Ungefär 60 % provision och 40 % fast lön. 

Säljtävlingar och resor.   

FT6: Egentligen är det bara provisionslön och andra delar som tjänstepension, [...] 

kunde bli bättre på erkännande. 

 

Som citaten ovan visar använder sig alla intervjuade företag av provision. Detta kan uppfattas 

som positivt och styrks av teorin där Zoltners et al. (2012)  hävdar att det inte finns någonting 

som motiverar och ger så pass mycket energi som ren provision gör och att provisionen är 

något som får en säljare att fortsätta, då det ofta är ett ensamt jobb. De pekar även på att 

provision tillåter säljare att jobba ensamma och utan noggrannare kontroll, samtidigt som det 
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uppmuntrar dem att jobba mot företagets mål. Detta styrks i resultatet i vår 

enkätundersökning, där vi kan se att säljarna blir motiverade av att ha “frihet under ansvar” 

och att de blir motiverade av provision. 

 

En annan form av belöning som används av majoriteten av företagen är säljtävlingar, där 

andra faktorer såsom antal kundmöten och kundnöjdhet räknas in. Kundnöjdhet anses också 

vara en viktig del i tidigare forskning där Brown et al. (2005)  berättar att säljare annars kan 

bete sig olämpligt för att nå de kortsiktiga målen. 

 

Belöningen är tänkt att motivera de anställda så att de vill utföra sina arbetsuppgifter bättre, 

vilket i sin tur leder till att organisationen stärks. Rätt belöningssystem har stor betydelse för 

hur företaget styrs mot sina mål och det påverkar långsiktigt relationen mellan företaget och 

deras anställda. (Smitt et al., 2002): 

Vad vill ni uppnå med ert belöningssystem? 

FT1: Trivas, känna sig motiverad och tycka att arbetet känns bra. 

FT2: Sälja mer, trivas och må bra här låg personalomsättning. Och man vill måna om 

att behålla bra personal. Ska kunna jobba här fast man är förälder. 

FT3: Mer klirr i kassan. 

FT4: Bra arbete leder till mera betalt! 

FT7: Nå de tre målen; volym, kundnöjdhet och lönsamhet. 

FT6: Lönemodellen har alltid sett ut så här i branschen, men jag vill att de ska uppleva 

att de känner att det är en bra arbetsplats att vara på. 

FT5: Vårda kunderna, jag är emot att hetsa fram affärer, det långsiktiga är nöjda 

kunder. 

 

Det är endast en av de intervjuade cheferna som nämner att belöningssystemet huvudsakliga 

effekter är att motivera, vilket ger en negativ koppling till tidigare forskning. Respondenterna 

nämner istället att det är för att medarbetarna ska trivas, vilket i och för sig går att koppla till 

enkätundersökningen där majoriteten kopplar ihop trivsel med motivation på arbetsplatsen. 

 

Vidare nämner respondenterna att belöningssystemet ska leda till att försäljningen ska öka. 

Lopez et al. (2006) hävdar att ersättning och belöningssystem är betydelsefullt för att 

motivera och påverka säljares prestanda. De menar de att belöningssystem är något som kan 
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påverka tillfredsställelse samt få säljare att vilja stanna kvar på företaget. Detta då belöningar 

spelar en viktig roll för att motivera säljarna att fokusera på att uppnå sina uppgifter. Det är 

därför en viktigt att chefer kan identifiera de belöningar som motiverar just deras säljare: 

Hur upplever du att de anställda tagit till sig och påverkats av belöningssystemet? 

FT1: Det har fungerat bra. 

FT2: [...] de trivs bra med det belöningssystemet vi har. 

FT3: Både positivt och negativt, nu är vissa mål viktigare än andra, trots att de inte ger 

samma provision och det kan uppfattas negativt. 

FT4: Jag upplever att det fungerar bra. 

FT5: De tycker att det är roligt att bli uppmärksammade, tror att de vill vinna och 

gillar det! 

FT6: Det är svårt att ge konkreta svar men det är ingen som ifrågasatt det. Och de är så 

medvetna om att det är så här det funkar, att lönen är provisionsbaserad. 

FT7: Väldigt individuellt, provisionsdelen är alla fokuserade på att tjäna pengar på. En 

resa bryr sig vissa inte om, medan andra framför allt de yngre kan tycka att det vore 

jätteroligt! 

 

Av citaten ovan kan vi urskilja att majoriteten av cheferna uppfattar det som att deras 

anställda har tagit till sig belöningssystemet på ett positivt sätt. Detta är viktigt då 

användandet av ett belöningssystem som föredras av sina anställda kan göra att prestandan 

förbättras om säljaren själv kan känna ett samband mellan prestation och belöning (Lopez et 

al., 2006). Vidare menar Cacioppe (1999) att belöningar är ett av det starkaste och tydligaste 

sättet som en ledare kan förmedla ett budskap om vad de tycker är viktigt i ett arbete. Han 

menar att de anställda påverkas av hur de mäts och belönas. Om de anställdas beteende och 

engagemang inte påverkas, är belöningssystemet misslyckat, eftersom det leder till att 

företagets kostnader ökar utan att de får något i gengäld. 

 

I vår enkätundersökning har det kommit fram en delad uppfattning om belöningssystemet som 

används på företaget. Många är nöjda med det, men en hel del anser att de endast är nöjda till 

viss del, vilket tyder på att de önskar en viss förändring. Vissa önskar exempelvis att lönen 

kunde ha en fast del. De ger en negativ koppling till de svar vi fått från majoriteten av 

cheferna, som uppfattar att medarbetarna har tagit till sig belöningssystemet på ett bra sätt. 

Detta pekar mot att chefernas uppfattning skiljer sig från medarbetarnas till en viss del. 
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Belöningssystem där säljaren själv får vara med och påverka kriterierna för belöningar är 

något försäljningschefer kan överväga (Lopez et al., 2006). 

 

Enligt Smitt et al. (2002) är ledningens kunskap att arbeta fram ett effektivt belöningssystem 

där prestationer kopplas till organisationens mål avgörande. Detta då belöningssystem som 

tydligt visar vad som kommer att belönas påverkar avsikten att skapa ett gemensamt mål, 

företagets utveckling och framgång på marknaden: 

Är belöningssystemet kopplat till företagets mål? 

FT1: Ja, det är det, då det är en del av vinsten och målet är att tjäna pengar. 

FT2: Till viss del är det så och att de ska känna att de får något om de gör ett bra jobb, 

det leder till mer motivation om det går att baka in andra delar. 

FT3: Ja, bland annat genom försäljningen [...]. 

FT4: Ja [...] 

FT6: Nej, vår lönemodell är av tradition. För vi har inte så mycket belöningar som 

kopplas till kundnöjdhet. 

FT7: Helt kopplat till det [...]. 

FT5: Ja, i säljtävlingar är priset och äran att vinna, provision att vinstmaximera och det 

är väldigt viktigt med nöjda kunder och högt NKI. 

 

Citaten ovan visar att majoriteten av respondenterna anser att belöningssystemet är kopplat till 

företagets mål och strategier, vilket är positivt enligt tidigare forskning. En av respondenterna 

anser att det inte är det, på grund av att den viktiga biten med kunder försvinner då det blir för 

mycket fokusering på försäljning, medan en annan respondent anser att det endast är kopplat 

en viss del. Detta tyder på att vissa förändringar skulle kunna göras i belöningssystemet, så att 

det blir mer kopplat till den strategi som företaget står för. 

 

Det är en utmaning att skapa ett effektivt belöningssystem som passar både den individuella 

säljaren och organisationens mål. Även om provision enligt Lopez et al. (2006) har visat sig 

föredras framför andra belöningar, måste chefer beakta alla aspekter av en säljares prestanda 

och den inverkan som belöningar kan ha på beteendet. Vidare kan detta kopplas till 

Agentteorin som illustrerar relationen mellan två olika parter som har ett specifikt mål och hur 

dessa har olika stark motivation att nå det målet (Mizruchi 2004). Detta visar även hur viktigt 

incitament är för att styra bådas intressen åt samma håll (Perrow, 1986). 
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Förutom arbetsprestation, bör också beteenden, tillfredsställelse, omsättning och kvarhållande 

av kunder påverka ersättningen. Detta visar majoriteten av respondenterna att de har koll på, 

då vissa har säljtävlingar där antal kunder mäts i resultatet. Dock skulle fler delar som 

exempelvis kvarhållande av kunder och beteenden behövas räknas in i belöningssystemet. En 

annan viktig faktor är anställningstrygghet, som kan vara en viktig del för att få de anställda 

att vilja stanna kvar på företaget (Noble, 2008). Denna fråga är väldigt spridd när det gäller 

enkäten. Respondenternas svar på om de är oroliga att förlora jobbet om de inte presterar 

sprider sig från ”Inte alls” till ”Mycket”, vilket tyder på att denna fråga kan vara värd att ta 

upp när det gäller inverkan på en säljares beteende. Denna fråga var den enda fråga där svaren 

märkbart skiljde sig åt mellan branscherna i enkätundersökningen. Vi kunde urskilja att de 

anställda med en kombinerad fast lön och provision kände större rädsla för att förlora sitt jobb 

om de inte presterar, än de som hade ren provision. 

Hur tycker du att ert belöningssystem kan bli bättre? 

FT1: Kan alltid förfinas och bli bättre, jag skulle exempelvis kunna bjuda på julbord 

eller komma ihåg födelsedagar och liknande. 

FT2: Vi skulle kunna få in något med NKI (nöjd kund-index) och ha någon typ av 

belöning för det, så att säljarna blir motiverade av det. 

FT3: [...] vissa medarbetare skulle drivas mer av att vara ledig än att få pengar. Sen 

skulle vissa säkert motiveras av ren provision, men har de familj, hus och bil vill de 

nog ha en del fast lön för att kunna känna en trygghet. 

FT5: Tror att det kommer bli förändring i lönesystemet att få det till att vi kan ta betalt 

även fast vi inte säljer något, då kan vi nog göra något varje månad är 0. I första hand 

kombinera fast och rörlig lön. 

FT6: [...] exempelvis kan vi kombinera kundmålen och inte bara se siffror. 

 

Vi kan se att svaren skiljer sig något åt, men vi kan se att några gemensamma nämnare är 

funderingarna på att erbjuda en del fast lön och en del rörlig lön hos några av de företag som 

idag har ren provision, detta är ett ämne vi inte behandlat i vår teoretiska referensram men 

som skulle vara något som är intressant att forska vidare i. Vidare ser vi också att många vill 

försöka koppla belöningarna till kundnöjdhet, vilket är eftersträvansvärt då många 

organisationers övergripande mål är just kundnöjdhet, även detta är något som dykt upp under 

empirin och det finns inte något i vår teori vi kan koppla detta till förutom att rätt 

belöningssystem kan ha stor betydelse för hur företaget styrs mot sina mål och det påverkar 

långsiktigt relationen mellan företaget och deras anställda. (Smitt et al., 2002): 
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Tror du att de anställda kan motiveras utan belöningar? Av vad i så fall? 

FT1: Mycket svårare, det är svårt att göra det lilla extra utan ett gott ord eller 

ekonomiska belöningar. […] trivsel väger tyngre än ekonomisk belöning. 

FT2: Kanske av friheten, men det är tveksamt, då jag tror de motiveras av att få något 

extra för att göra mer och bättre jobb. 

FT3: Ja det tror jag, men eftersom vi jobbar med provision idag tror jag inte att jag kan 

ta bort den och istället börja krama alla. Säljare drivs av att få mer i plånboken vid bra 

prestation, men samtidigt är det viktigt med erkännande för att få säljare att inte söka 

sig till en annan arbetsplats. 

FT4: Det skulle bli ett sämre resultat. Mera semester kan även motivera. 

FT5: Viljan att göra en försäljning och viljan att göra ett bra jobb och nöjda kunder 

[…]. Samt att avsluta projekt. 

 

Tror du att viljan att vara bättre än någon annan motiverar anställda? 

FT1: Ja, alla vill göra ett bra jobb och då får de ännu mer beröm och belöning 

FT2: Ja det tror jag absolut. Det är säljtävlingen ett bevis på. De flesta har 

vinnarskallar och det motiverar nästan mer ibland än att få pengarna. 

FT3: Ja, det tror jag, då de flesta säljarna ofta är tävlingsinriktade. 

FT4: Ja, absolut 

FT6: Ja, det borde det göra, […] Många mäklare har en vinnarskalles mentalitet. 

 

Dessa citat visar att majoriteten av respondenterna har svårt att se att de anställda skall kunna 

motiveras utan belöningar för att göra “det lilla extra”. Dock visar enkätundersökningen att 

mer än hälften skulle prestera lika bra och bättre utan belöningar, detta vill vi koppla till att 

många anställda har ett högt prestationsbehov, enligt Abrahamsson & Andersen (2005)   har 

person som har ett starkt prestationsbehov en vilja att göra sitt bästa oavsett belöning.  

Dessutom säger teorin att det finns andra förklaringar till vad som påverkar relationen mellan 

arbetsgivare och de anställda. Davis et al., 1997 menar att de anställda vill känna tillhörlighet 

och stolthet och drivs därmed av en inre tillfredsställelse av att utföra ett bra arbete och 

därmed behövs inte lika mycket resurser och styrning för att få de anställda att vilja sträva 

efter organisationens mål.  
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Dessutom tror de flesta att viljan att prestera bättre än andra motiverar de anställda, vilket 

också har visat sig stämma i enkätundersökningen, där majoriteten av de som svarat menar att 

det stämmer. De företag som tillämpar säljtävlingar kan även styrka detta då det anses 

motivera de anställda.  
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5. Slutsats 

// I detta kapitel kommer vi att redogöra för vad vi fått fram i resultat- och analyskapitlet, 

samt besvara arbetets syfte och forskningsfrågor. Vi kommer även att diskutera studiens 

allmängiltighet och ge förslag till framtida forskning.// 

 

Syftet med denna studie var att skapa en förståelse för hur ledare påverkar säljares motivation 

med belöningssystem. Vi har genom analysen av enkätundersökningen och intervjuerna med 

cheferna kunnat identifiera vissa genomgående teman inom begreppen motivation, mål och 

belöningar. Dessa områden har vi sedan studerat ur både chefers och säljares perspektiv för att 

se hur de kan nå målkongruens. Vi har i studien använt oss av en egen modell för att skapa en 

förståelse för hur vi skulle undersöka hur motivation, mål och belöningssystem kan leda till en 

lyckad målkongruens. Denna modell ligger också till grund för våra forskningsfrågor samt vår 

resultat- och analysdel. 

 

För att besvara våra forskningsfrågor samt syftet kommer vi nedan att besvara frågorna utifrån 

de data vi samlat in. 

 

Forskningsfråga nummer ett: Hur kan chefer motivera sina anställda att nå andra mål än sina 

personliga mål? 

Genom vår analys kan vi se att de anställda efterfrågar närvaro från chefen, vissa önskar även 

en större närvaro från chefen, därmed kan vi rekommendera att chefer visar sig tillgängliga 

och engagerade i de anställdas arbete. Detta innefattar även ett större intresse i de anställdas 

dagliga arbete, se över vad som fungerar och inte och coacha dem i detta för att nå uppsatta 

mål. 

 

Studien visar att provision och bonus var de mest önskade belöningarna, följt av erkännande. 

En rekommendation till chefer är därför att kombinera ekonomisk ersättning med erkännande. 

Detta då det tydligt framkommer i vår analysdel att säljarna har ett behov av att bli sedda. 

Ledighet och resor har också visat sig vara något som chefer kan använda för att motivera 

sina säljare att nå uppställda mål. 

Något som är viktigt att tänka på för cheferna är att involvera sina säljare i de mål som sätts 

upp för dem, detta då vi tydligt ser i empirin att är önskvärt av säljarna. På så sätt tror vi att de 

anställda blir mer drivna att nå de gemensamma målen om de själva får vara med och sätta 
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dem, denna åsikt delas också av cheferna när det kommer till de personliga målen för de 

anställda, dock inte i lika stor utsträckning gällande de organisatoriska målen. Dock anser vi 

att om de personliga målen kan kopplas till organisationens övergripande mål och strategier 

går det att kombinera dessa mål och nå en målkongruens. 

 

Forskningsfråga nummer två: På vilka sätt ska chefer arbeta för att påverka de anställdas 

inre motivation? 

I studiens analys har trivsel varit en ständigt återkommande faktor både från chefer och 

säljare, dessutom har gemenskap, en bra arbetsplats och frihet i arbetet varit återkommande 

begrepp. Eftersom ovanstående kan kopplas till den inre motivationen ser vi ett stort behov 

för chefer att främja säljarnas inre motivation. Detta dels för att en inre motivation är mer 

långsiktig än den yttre motivationen då den är tillfällig och dels för att det är lättare att 

motivera en säljare med inre motivation.  

 

Många har även framfört att de tror att trivsel ibland också kan vara viktigare än en hög 

ekonomisk ersättning. Vi kan se i analysdelen att mer än hälften av säljarna svarade att de 

skulle prestera lika bra, eller bättre utan belöningar. Av detta att döma kan vi se att både yttre 

och inre faktorer påverkar hur en säljare vill ha sitt belöningssystem. Vi kan genom denna 

studie inte utforma det ultimata belöningssystemet för säljare, dock kan vi konstatera att 

belöningar som kombinerar yttre motivation med inre motivation är att föredra, då ekonomisk 

ersättning motiverar samtidigt som majoriteten värderar trivsel, erkännande och gemenskap 

på arbetsplatsen. 

 

Forskningsfråga nummer tre: Hur kan chefer motivera sina anställda med andra belöningar 

än provision? 

Vår studie har både genom teori och genom empiri visat att provision är den mest föredragna 

belöningen. Däremot har den även visat att andra belöningar behövs för att motivera säljare, 

denna forskningsfråga kan även länkas till svaren i de andra två. Dock tycker vi ändå att den 

är viktig att ta upp då många företag satsar mycket på provision. I vår analys har vi kommit 

fram till att de belöningar som främst rekommenderas att tillämpa efter provision är bonus 

och erkännande. Ledighet och resor är något som också är önskvärda belöningar, dessutom 

motiveras många säljare av att prestera bättre än andra, det kan då rekommenderas att ha 
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säljtävlingar som kopplas till ovanstående faktorer och genom detta utmana säljarna att 

överträffa sina mål. 

 

Under studiens utveckling har vi sett att en kombination av belöningar som främjar både den 

yttre och inre motivationen är något som bör användas för att motivera sina anställda att nå 

målkongruens genom belöningssystem. Vi diskuterade även kring att erkännande är en 

betydande faktor i motiveringen av de anställda, mycket mer än vad som framkommit i teorin. 

Vidare har vi sett att medbestämmande och individuell coaching kring både personliga och 

organisatoriska mål är något som gör att de anställda känner sig delaktiga i målarbetet och 

därmed mer motiverade att sträva efter målkongruens. Dessutom ser vi att det är viktigt att de 

mål som sätts upp för de anställda är länkade till företagets övergripande mål och strategier 

för att målen skall gå i linje med varandra. 

 

Säljtävlingar är något som många organisationer använder, men som ingen av de anställda såg 

som den mest motiverade belöningsstrategin. Detta är en aspekt där chefernas uppfattning 

skiljer sig från de anställdas, vi vill dock påpeka att denna belöningsform fortfarande kan vara 

motiverande för de anställda, dock är det ingen säljare som har valt den som den mest 

föredragna belöningen. Eftersom majoriteten av de anställda dock har nämnt att de motiveras 

av att prestera bättre än andra, så anser vi att säljtävlingar är något som ska tillämpas, men de 

borde utformas tillsammans med säljarna, så att de anser att tävlingen är passande utifrån 

deras förutsättningar. 

 

Gällande begreppet mål har vi i enkätundersökningen kunnat konstatera att responsen är 

positiv i förhållande till vad den teoretiska referensramen säger om mål. Det går att urskilja att 

endast ett fåtal av de anställda på samtliga företag har mål som skiljer sig helt från 

organisationens mål och att majoriteten anser att de mål som företagen satt upp är 

motiverande, vilket vi anser tyder på att cheferna har lyckats med det viktiga att företagens 

mål ska vara tydliga för att de anställda ska vilja prestera.  

 

Något som vi sett hos majoriteten av organisationerna är att de har svårt att koppla 

kundnöjdhet till belöningar, vilket kan vara tänkvärt för cheferna att väva in på något sätt, då 

det ses som en viktig faktor inom både organisationens mål och de personliga målen. 

Förslagsvis anser vi att det borde bakas in i antagligen provisionen, eller i enstaka 
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säljtävlingar genom exempelvis NKI eller antal kundbesök. Detta anser vi borde leda till att 

säljarna blir mer motiverade att göra sina kunder nöjda, samt få upp antalet kundbesök, vilket 

i slutändan leder till att samtliga delar blir inkluderade i deras arbete. 

 

Slutligen är det värt att nämna att de olika branscherna inte skiljde nämnvärt åt, förutom under 

en punkt där frågan om rädslan för att förlora jobbet om de inte presterar behandlas. Denna 

fråga visade att majoriteten av fastighetsmäklarna inte kände någon rädsla för att förlora sitt 

jobb, medan bilförsäljarna och mediesäljarna placerade sina svar högre upp på skalan, vilket 

motsvarar en högre rädsla. Detta tolkar vi som att en fast lön kan bidra till att en säljareres 

känner sig som en kostnad för företaget då den inte säljer något, medan en mäklare kanske är 

medveten om att den inte bidrar till någon kostnad för företaget, då den egna delen i form av 

provision också uteblir vid dålig prestation.  

 

5.1 Framtida forskning 

Något som har dykt upp under studiens gång är frågan från chefer om en fast lön kombinerat 

med provision skulle föredras framför ren provision hos de företag som idag tillämpar ren 

provision och det verkar bli något som efterfrågas mer och mer nu när en ny generation ska ut 

på arbetsmarknaden. Eftersom vi redan hade skickat ut våra enkäter när denna fråga dök upp, 

väljer vi att föreslå det till framtida forskning. Ett förslag från oss är att göra en djupare analys 

med de mäklare som snart ska gå ut, för att få en tydlig bild av vad som faktiskt föredras när 

det kommer till lönesystem. Vidare vore det även intressant att studera vidare kring varför de 

med skilda löneformer har olika syn på rädsla för att förlora jobbet.   
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6. Bilagor 
Bilaga 1. Enkätstatistik 

 

3. Känner du till organisationens mål? 

 

Ja: 37 st, 86% 

Nej: 0 st, 0% 

Till viss del: 6 st, 14% 

 

 

 
 Ja Till Viss del  Nej 

Bilförsäljare 4 1  

Fastighetsmäklare 24 3  

Mediesäljare 9 2  

 

 Figuren ovan visar en sammanställning av vad samtliga respondenter anser när det kommer 

till kännedom om organisationens mål. Som det går att tyda i figuren så känner 37 st, vilket 

motsvarar 86 % av respondenterna till organisationens mål helt. 14 % av respondenterna 

känner endast till målet till viss del. Detta är en viktig fråga då vår studie delvis fokuserar på 

det gemensamma målet, vilket inkluderar organisationens mål. Det är därför en viktig 

utgångspunkt för oss att känna till om det organisatoriska målet har kommunicerats ut till 

medarbetarna. Som det går att tolka i resultatet så känner medarbetarna till mycket stor del till 

organisationens mål.  

 

4. Motiveras du av de mål organisationen satt upp? 

 

Ja: 39 st, 91% 

Nej: 4 st, 9% 
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 Ja Nej 

Bilförsäljare 5  

Fastighetsmäklare 25 2 

Mediesäljare 9 2 

 

Denna figur visar hur medarbetarna känner sig motiverade av företagets mål. Det är 91 % som 

känner sig motiverade av att nå organisationens mål, medan 9 % menar att de inte är 

motiverade. Här kan vi tydligt se att majoriteten av de som svarat på enkäten motiveras av 

organisationens mål.  

 

5. Hur påverkar ekonomiska ersättningar din motivation? 

 

1: 0 st, 0% 

2: 0 st, 0% 

3: 6 st, 14% 

4: 19 st, 44% 

5: 18 st, 42% 

 

 

 1 2 3 4 5 

Bilförsäljare    3 2 

Fastighetsmäklare   4 13 10 

Mediesäljare   2 3 6 

 

Här tillfrågades respondenterna hur ekonomiska ersättningar påverkar deras motivation och 

svarsalternativen delades in i en skala från 1-5, där 1 representerar “Inte alls” och 5 “Mycket”. 

I tabellen ser vi att 0 procent svarade att det inte alls påverkar dem, även 0 %  svarade 2, 14 %  

3, 44 %  4 och 42 % procent svarade att ekonomiska ersättningar påverkar dem mycket.  
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6. Känner du att dina arbetsuppgifter är stimulerande? 

 

Ja: 37 st, 86% 

Nej: 0 st , 0% 

Till viss del: 6 st, 14% 

 

 

 Ja Till Viss del  Nej 

Bilförsäljare 5   

Fastighetsmäklare 25 2  

Mediesäljare 7 4  

 

Denna fråga ställdes för att se om respondenterna anser att deras arbetsuppgifter är 

stimulerande, då vi har sett i teorin att det kan påverka den inre motivationen. Här ansåg 86 % 

att deras arbetsuppgifter är stimulerande medan 14 % menar att de endast är det till viss del. 

Ingen ansåg att deras arbetsuppgifter inte alls var stimulerande. 

 

7. Motiveras du av att prestera bättre än dina medarbetare? 

 

Ja: 40 st, 93% 

Nej: 3 st, 7% 

 

 

 

 Ja Nej 

Bilförsäljare 5  

Fastighetsmäklare 25 2 

Mediesäljare 10 1 

 

Frågan ställdes för att se hur pass drivna de anställda är att tävla mot varandra, vilket vi anser 

kan utnyttjas i belöningssystemet. Som ni ser i resultatet är hela 93 % motiverade av att 

prestera bättre än sina medarbetare, medan endast 7 % inte är det.  
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8. Vad gör att du trivs på din arbetsplats? 

Denna fråga valde vi att lämna öppen för att de anställda skulle kunna svara fritt, då vi anser 

att det finns väldigt många svarsalternativ här. Det är även intressant för oss i vår studie att 

veta vad det är som gör att de trivs, då det enligt teorin kan påverka den inre motivationen.  

 

Majoriteten av respondenterna svarade att kollegorna och sammanhållningen på kontoret var 

viktigt i detta sammanhang, medan många även menade att frihet under ansvar ledde till att de 

trivdes. Vidare sågs även arbetsmiljön som en viktig del för trivsel hos respondenterna. Andra 

faktorer som framkom var varierande och stimulerande arbetsuppgifter, kundkontakt, 

relationsbyggande samt att möjligheten till försäljning påverkar trivsel. Flera förslag var 

möjligheten att träffa nya människor, nya utmaningar och mål, samt drivet att nå målet. Några 

ansåg också att de trivs om arbetet är utmanande, att de kan ansvara för sin egen budget samt 

kan ha mandat att fatta egna beslut. Slutligen framfördes även att trivsel kan främjas så 

säljaren känner glädje av att sälja, samt lönen när försäljningarna gått bra och när många 

försäljningar sker. 

 

9. Vad får dig att känna att du utvecklas i arbetet? 

Denna fråga var viktig för vår studie då mycket inre motivation enligt vår teori till viss del 

handlar om personlig utveckling hos de anställda, därför vill vi se vad som får de anställda att 

känna att de utvecklas i sitt arbete. Många respondenter framför att deras arbetsuppgifter kan 

vara mycket varierande och att de ständigt ställs inför nya utmaningar och erfarenheter, vilket 

de ser som positivt.  Majoriteten av respondenterna anser att nya situationer, människor och 

nya försäljnings-strategier får dem att utvecklas. Detta i och med den stora variationen av 

arbetet i sig och det viktigt att de hela tiden ligger i framkant för att utvecklas, samt att dessa 

olika arbetsuppgifter, ny teknik och nya försäljningsmål är utvecklande för dem. Dessutom 

ses det som mycket utvecklande i och med att det ständigt kommer nya lagar inom specifik 

bransch vilket gör att de ständigt måste vara uppdaterade. Många ansåg därmed att nya 

utbildningar är utvecklande för dem. 

  

Andra svar som framgick var att kollegor är viktiga för utveckling, genom att kunna diskutera 

kring problem och frågeställningar med dem.  
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Kundnöjdhet ses också som en viktig del i de anställdas utveckling där en stor del av 

respondenterna svarade att de utvecklas av nöjda kunder och olika kundmöten. En bidragande 

faktor till detta är även att arbeta efter mål, som några nämnde som en huvudsaklig faktor för 

utvecklingen. 

 

10. Motiveras du av erkännande från chefen? 

 

Ja: 33 st, 80% 

Nej: 0st, 0% 

Ibland: 8st, 20% 

 

 

 

 

 Ja Ibland Nej 

Bilförsäljare 5   

Fastighetsmäklare 21 4  

Mediesäljare 7 4  

 

Denna fråga ville vi ställa, då tidigare studier har visat att erkännande är minst föredraget hos 

de anställda. Vi ville med denna fråga se om erkännande faktiskt är så oviktigt som det 

framstått i tidigare studier. Här ser vi att hela 80 % anser att de motiveras av ett erkännande 

och att ingen av respondenterna har svarat nej på frågan. 20 % har dock svarat att de 

motiveras av det ibland.  
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11. Hur påverkar provision din motivation? 

 
1: 1 st, 2% 

2: 0 st, 0% 

3: 0st, 0% 

4: 3 st, 7% 

5: 6 st, 14% 

6: 4 st, 9% 

7: 3 st, 7% 

8: 9 st, 21% 

9: 4 st, 9% 

10: 13 st, 30% 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Bilförsäljare     1   2 1 1 

Fastighetsmäklare 1   3 5 2 1 5 3 7 

Mediesäljare      2 2 2  5 

 

Denna fråga ställdes med en skala som svarsalternativ, för att se hur pass mycket de anställda 

motiveras av provision. Här var svarsalternativ 1 “Inte alls” och svarsalternativ 10 “Mycket”. 

I tabellen kan vi se att få respondenter har lagt sig på någon av de tre lägsta staplarna, utan de 

flesta har svarat från 5 och uppåt. Hela 30 %  har svarat att de motiveras mycket av provision.  
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12. Hur orolig är du över att förlora ditt jobb om du inte presterar? 

 
1: 8 st, 19% 

2: 3 st, 7% 

3: 3 st, 7% 

4: 5 st, 12% 

5: 6 st, 14% 

6: 5 st, 12% 

7: 3 st, 7% 

8: 4 st, 9% 

9: 2 st, 5% 

10: 4 st, 9% 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Bilförsäljare      2  2  1 

Fastighetsmäklare 8 3 3 3 2 2 3 1  2 

Mediesäljare    2 4 1  1 2 1 

 

Denna fråga ställdes med en skala som svarsalternativ, för att se hur mycket oro de anställda 

känner över att förlora jobbet om de inte presterar. Här var svarsalternativ 1 “Inte alls” och 

svarsalternativ 10 “Mycket”. I tabellen kan vi se att svaren är väldigt utspridda. 
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13. Gör belöningar att du motiveras att nå företagets mål? 

 

 

Ja, verkligen: 14 st, 32% 

Ja, ibland: 24 st, 56% 

Ja, men jag skulle föredra andra 

belöningar: 3 st, 7%  

Nej: 2st, 5% 

 
 Ja, 

verkligen 

Ja, 

ibland 

Ja, men jag skulle föredra andra 

belöningar 

Nej 

Bilförsäljare 2 3   

Fastighetsmäklare 9 14 2 2 

Mediesäljare 3 7 1  

 

 

Här ville vi få en tydlig bild av hur belöningar kan påverka de anställdas mål att nå företagets 

mål. 33 % av respondenterna tyckte att de motiveras av det ibland, medan 33 % verkligen 

motiveras av detta. Sedan är det 7 % som menar att det skulle påverka motivationen, om 

andra belöningar användes istället, medan 5 % inte alls motiveras av företagets mål. 

 

14. Anser du att dina personliga mål i linje med företagets mål? 

 

Ja: 30 st, 70%  

Till viss del: 12 st, 28% 

Vet ej: 1 st, 2% 

Nej: 0 st, 0% 
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 Ja Till Viss del  Vet ej Nej 

Bilförsäljare 4 1   

Fastighetsmäklare 21 6   

Mediesäljare 5 5 1  

 

Då många forskare inom vår teori hävdar att det är viktigt i organisationer att de anställdas 

personliga mål går i linje med företagets ville vi ställa denna fråga för att se om målen kan 

skiljas åt.  Här är resultatet tydligt, majoriteten av de anställda anser att deras personliga mål 

är i linje med företaget, hela 70 % följt av att 28 % tycker att målen går i linje med företaget 

till viss del. Vidare har ingen svarat nej, vilket tyder på en relativt enhetlig åsikt inom denna 

kategori bland de anställda. 

 

15. Känner du till vad som förväntas av dig för att nå företagets mål? 

 

 

 

 

Ja: 39 st, 91%  

Jag skulle behöva mer information: 4 st, 9% 

Nej: 0st, 0% 

 

 

 

 Ja Nej Jag skulle behöva mer information 

Bilförsäljare 5   

Fastighetsmäklare 26  1 

Mediesäljare 8  3 

 

För att kunna uppnå företagets mål är det också viktigt att veta vad som förväntas av dig som 

anställd för att överhuvudtaget kunna uppnå dessa. Därför ville vi med denna fråga se om de 

anställda är medvetna om hur de måste prestera för att nå organisationens mål. Även här ser vi 

en stor majoritet där 91 % av medarbetarna svarat ja, följt av 9 % som skulle vilja ha 

ytterligare information om detta. Ingen svarade nej.  
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16. Strävar du efter att nå företagets mål? 

 

Ja: 39 st, 91% 

Till viss del: 4 st, 9% 

Nej: 0 st, 0% 

 

 

 Ja Till Viss del  Nej 

Bilförsäljare 5   

Fastighetsmäklare 27   

Mediesäljare 7 4  

 

Denna fråga ansåg vi vara viktig då teorin hela tiden pekar på att det är viktigt att motivera de 

anställda att vilja nå företagets mål, för att inte fokusera endast på sina personliga mål. Här ser 

vi att 91 % svarat att de arbetar efter företagets mål, medan 9 % gör det till viss del. Ingen har 

heller här svarat nej. Dock utesluter dessa svar inte att medarbetarna även arbetar efter sina 

personliga mål, men vi ser här att de faktiskt har organisationens mål i åtanke i sitt arbete.  

 

17. Vilka belöningar har ni inom företaget idag? 

 
 

Denna fråga ställdes för att se vilka belöningar som finns inom företaget idag för att se om de 

stämmer överens med de belöningar de anställda föredrar. Här var flera svarsalternativ 

tillämpliga. Vi ses här att provision är den dominerande belöningsformen, då 35 % av 
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företagets belöningar består av detta. Detta tätt följt av säljtävlingar, som består av 23 %. 

Vidare var erkännande 15 % av företagets belöningar. Resor var 10 % och bonusar var 12 %, 

övriga belöningar 2 %. Slutligen var ledighet och vinstdelning något som inte tillämpades lika 

mycket, då endast 3 % använde ledighet som belöning och ingen tillämpade vinstdelning.  

 

18. Vilken belöning föredrar du? 

 
 

 Provision Erkännande Vinstdelning Resor Ledighet Bonus Säljtävlingar 

Bilförsäljare 2 1 1   1  

Fastighetsmäklare 14 4 1 2 1 5  

Mediesäljare 7 2    2  

 

Denna fråga var viktig i vår undersökning då olika medarbetare kan motiveras av olika 

belöningar. Vi ville se om det kunde finnas en majoritet i någon kategori för att sedan jämföra 

detta med företagets befintliga belöningssystem. Här ser vi att provision är den mest 

föredragna, på 53 %. Vidare ser vi att detta följs av bonus på 19 %. Erkännande kommer som 

den tredje mest föredragna belöningen hos de anställda, där 16 % föredrog det. Resor och 

vinstdelning föredras av 5 % medan ledighet föredras av 2 %. Slutligen har ingen valt 

säljtävlingar som mest föredragen belöning.  

 

19. Är du nöjd med ditt befintliga belöningssystem? 

 

 

 

Ja,:  22st, 51% 

Till viss del: 17 st, 40% 

Nej: 4 st, 9% 
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 Ja Till Viss del  Nej 

Bilförsäljare  4 1 

Fastighetsmäklare 18 8 1 

Mediesäljare 4 5 2 

 

Här ville vi se om eventuella skillnader i svar på befintligt belöningssystem, samt föredraget 

belöningssystem, kan påverka tillfredsställelsen med det befintliga belöningssystemet. Vi kan 

genom att titta på dessa resultat konstatera att de flesta är nöjda, eftersom 51 % svarade ja. 

Dock har även en stor del svarat till viss del, hela 40 %. Vidare svarade 9 % nej på denna 

fråga.  

 

20. Om du svarade nej, eller till viss del på föregående fråga, varför? 

Vi kan även utrymme för att utveckla svaret på förra frågan om svaret var nej, för att se vad 

detta kan bero på. Här har 2 stycken svarat att det borde finnas en fast del i lönen och att de 

inte får någon bekräftelse av belöningssystemet och väl genomfört arbete. En har skrivit att 

det är för stor press att uppnå mål och en har skrivit att denne vill ha en morot att uppnå mål.  

 

21. Hur kan din chef motivera dig? 

Denna fråga är intressant i vår undersökning då teorin menar att provision är det som mest 

motiverar de anställda. Vi vill här med en öppen fråga se hur chefen kan motivera sina 

anställda. Vi kan se att bonus och provision är något som ett fåtal av de anställda anser vara 

viktigt i denna fråga, detta trodde vi skulle vara mycket mer. Vi ser dock att erkännande som 

enligt många forskare i teorin skulle vara den minst föredragna belöningen var något som 

många av de anställda såg som viktigt, detta då en relativt stor del av respondenterna menade 

att beröm och en klapp på axel är något som motiverar dem. Vi kan också se att chefens 

närvaro är något som många ser som viktigt och några svarade att de gärna skulle se lite större 

närvaro hos sin chef. Detta innefattar också ett större intresse för de anställdas dagliga arbete, 

se över vad som fungerar och inte och coacha dem i detta. Genom chefens närvaro ska denne 

inte fokusera lika mycket på siffror och resultat. Dock har vissa även svarat att de föredrar 

kontinuerlig uppföljning av deras mätbara resultat. 
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Vi ser även att många anställda själva vill vara delaktiga i hur de skall vara motiverade i sitt 

arbete, där frihet under ansvar lyfts fram som en positiv aspekt samt att de tillsammans med 

chefen vill diskutera hur de kan utforma en personlig plan för att uppnå mål via belöning och 

utveckling. Andra svar som framkom i undersökningen var att utmaningar motiverar, de 

anställda vill att chefen skall utmana dem i deras egna målsättningar och ambitioner och inte 

ge dem klara lösningar utan komma med frågor för att det skall bli en utmaning.   

Vi kan även genom de anställdas svar konstatera att de anställda motiveras genom belöningar 

då några svarat att detta är något chefen kan använda för att de skall vara motiverade att 

prestera.  

Slutligen nämndes även ledighet, resor, säljtävlingar samt kritik från chefen, både positiv och 

negativ. 

 

22. Skulle du göra ett lika bra jobb utan belöningar?  

 

 

 

Ja: 23 st, 53% 

Jag skulle prestera bättre: 2 st, 5% 

Nej: 18 st, 42% 

 

 

 

 Ja Nej Jag skulle prestera bättre 

Bilförsäljare 3 1 1 

Fastighetsmäklare 17 9 1 

Mediesäljare 3 8  

 

Frågan ställdes för att se om teorin stämmer, där många forskare påstår att de anställda 

motiveras av belöningar. Vi ville därför se om de anställda skulle göra ett lika bra jobb utan 

belöningar. Detta resultat var intressant då hela 53 % svarade att de skulle det, dock svarade 

nästan lika många, det vill säga 42 % att de inte skulle det följt av 5 % som anser att de skulle 

prestera bättre. Denna fråga har tolkats som att frågan syftar till de belöningar som tillkommer 

utöver lönen, då det vore naivt att tro att alla skulle arbeta utan betalning.  
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Bilaga 2 Intervjufrågor 

 

1. Tycker du att det är viktigt att de anställda är motiverade? Förklara varför. 

2. Vad anser du att dina anställda motiveras av? 

3. Hur motiverar du dina anställda? 

4. Hur ser du till att de anställda trivs på arbetsplatsen 

5. Vad tycker du om ekonomisk ersättning som motivationsfaktor? 

6. Vad har ni för organisationsmål? 

7. Vilka är målen för de anställda? 

8. Känner de anställda till målen? 

9. Är det viktigt att de anställda känner till organisationens mål? 

10. Hur uppfattar du att de anställda arbetar mot målen? 

11. Hur gör ni för att de anställda ska arbeta mot organisationens mål? 

12. Vilken typ av belöningssystem använder ni? 

13. Vad vill ni uppnå med ert belöningssystem? 

14. Hur upplever du att de anställda tagit till sig och påverkats av belöningssystemet? 

15. Är belöningssystemet kopplat till företagets mål? 

16. Hur tycker du att ert belöningssystem kan bli bättre? 

17. Tror du att viljan att vara bättre än någon annan motiverar anställda? 
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Bilaga 3 Enkätfrågor 

 

1. Vad är din befattning? 

2. Vilket företag jobbar du på? 

3. Känner du till organisationens mål? 

4. Motiveras du av de mål organisationen satt upp? 

5. Hur påverkar ekonomiska ersättningar din motivation? 

6. Känner du att dina arbetsuppgifter är stimulerande? 

7. Motiveras du av att prestera bättre än dina medarbetare? 

8. Vad gör att du trivs på din arbetsplats? 

9. Vad får dig att känna att du utvecklas i arbetet? 

10. Motiveras du av erkännande från chefen? 

11. Hur påverkar provision din motivation? 

12. Hur orolig är du över att förlora ditt jobb om du inte presterar? 

13. Gör belöningar att du motiveras att nå företagets mål? 

14. Anser du att dina personliga mål i linje med företagets mål? 

15. Känner du till vad som förväntas av dig för att nå företagets mål? 

16. Strävar du efter att nå företagets mål? 

17. Vilka belöningar har ni inom företaget idag?  

18. Vilken belöning föredrar du? 

19. Är du nöjd med ditt befintliga belöningssystem? 

20. Om du svarade nej, eller till viss del på föregående fråga, varför? 

21. Hur kan din chef motivera dig? 

22. Skulle du göra ett lika bra jobb utan belöningar?  
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