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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka hur fast lön respektive fast lön med provision, samt ålder 

påverkar den interna och externa arbetsmotivationen hos säljare. Detta studerades genom en 

enkätundersökning där deltagarna var säljare inom callcenterbranschen i Sverige. Totalt var det 112 

säljare från nio olika företag som besvarade enkäten. Respondenterna delades in i grupper utifrån 

lönesystem samt ålder. Mätinstrumentet som användes var Work Extrinsic and Intrinsic Motivation 

Scale vilken delar in arbetsmotivation i intern och extern utifrån sex subskalor. Resultatet visade att 

anställda som hade fast lön med provision hade en högre grad av extern arbetsmotivation än de som 

endast hade fast lön. Det visade sig även att äldre hade en högre grad av såväl intern som extern 

arbetsmotivation i jämförelse med yngre.  
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Abstract 

The effect of the salary system and age on the internal and external motivation 

The purpose of the study was to examine how a fixed salary with commission and only a fixed 

salary, and age affect the internal and external work motivation of sellers. This was studied by a 

questionnaire and participants were sellers in the call center industry in Sweden. In total there were 

112 sellers from nine different companies that responded to the survey. The respondents were 

divided into groups based on pay systems and age. The measuring instrument used was the Work 

Extrinsic and Intrinsic Motivation Scale which classifies the motivation of internal and external 

based on six subscales. The results showed that employees who had a fixed salary with commission 

had a higher level of external work motivation than those who only had a fixed salary. It was also 

found that the elderly had a higher degree of internal and external work motivation in comparison 

with younger ones.  
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Vi vill börja med att tacka vår handledare Ola Nordhall som har varit till stor hjälp genom hela 
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Introduktion 

En komplex fråga för arbetsgivarna har länge varit hur man får sina anställda så motiverade som 

möjligt. Att ha anställda som är motiverade är av stor vikt för ett företag då det bland annat 

resulterar i högre produktivitet och ekonomisk vinst (Björklund, Jensen & Lohela-Karlsson, 2013). 

Arbetsmotivation är en viktig del i ett välfungerande företag både på kort och på lång sikt. 

Arbetsmotiverande åtgärder kan leda till högre välmående och arbetsprestation vilket i sin tur leder 

till minskade kostnader för företaget (Björklund et al., 2013). Enligt Deci och Gagné (2005) 

påverkas individers motivation av enskilda attityder och mål som i sin tur påverkar deras 

handlingar. Ett sätt för arbetsgivarna att försöka motivera sina anställda är att tillämpa individuell 

lönesättning, vars ursprungsidé är att öka arbetsprestationen. Arbetsgivarna har länge haft 

förhoppningar om att individuell och provisionsbaserad lönesättning även ska öka 

arbetsmotivationen hos de anställda (Andersson-Stråberg, Hellgren & Sverke, 2005). För att 

individuell lönesättning ska fungera som en motivationsfaktor krävs det att den anställde upplever 

en känsla av rättvisa gällande belöningen av sin arbetsprestation (Andersson-Stråberg et al. 2005).       

 Forskning har visat att belöningar vid väl utförda arbetsuppgifter har en positiv effekt på 

anställdas arbetsmotivation (Ryan & Deci, 2000). Även arbetsuppgifter som anses givande för den 

anställde, till exempel uppgifter där den anställde känner att den uppnår en typ av 

självförverkligande samt att denne får styra sina arbetsuppgifter mot uppsatta mål påverkar 

arbetsmotivationen i en positiv riktning (Ryan & Deci, 2000).  

 

Arbetsmotivation 

Arbetsmotivation utgörs av drivkrafter som har ursprung både internt och externt för att initialisera 

beteenden som är arbetsrelaterade och fastställa dess riktning, form, intensitet och varaktighet 

(Pinder, 1998). Intern motivation bygger på själva arbetsutförandet där behovet av 

kompetensupplevelse och självbestämmande är två huvudkomponenter. Cameron (2002) definierar 

intern motivation som drivkraften eller motivationen att genomföra en uppgift utan en extern 

belöning som gengäld. När en uppgift utförs för att individen ska uppnå en viss belöning, 

exempelvis lön, extraförmåner eller befordran, handlar det om extern motivation. Denna typ av 

motivation skiljer sig från intern motivation där uppgiften endast utförs för individens njutning av 

själva aktiviteten (Ryan & Deci, 2000). Guzzo (1979) kritiserar dock uppdelningen av interna och 

externa motivationsfaktorer. Han menar att även en extern belöning kan påverka den interna 

motivationen. Detta styrks även av annan forskning som påvisat att extern belöning kan försvaga 

den interna motivationen då individen kan känna sig styrd av belöningen i sig istället för värdet i 
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uppgiften (Deci & Ryan, 2000). 

 

Self-determination theory och WEIMS 

Då motivationsläran är komplex och svårgreppbar är det svårt att skapa en universell applicerbar 

motivationsteori vilket har lett till att det finns flera olika teorier inom området (Steers, Mowday & 

Shaprio, 2004). Föreliggande studie utgår ifrån motivationsteorin self-determination theory (SDT) 

som sammanfattar motivation med de tre begreppen kompetens, autonomi och samhörighet. Teorin 

är etablerad och välbeprövad och viktigt för föreliggande studie är att lön inordnas som en faktor för 

extern arbetsmotivation (Deci & Ryan, 2000). SDT baseras på hur olika typer av motivation 

påverkar en individs beteende. Deci och Ryan (2000) beskriver kompetens som att ha den kunskap 

som krävs för att på bästa sätt kunna slutföra stimulerande uppgifter och uppnå uppsatta mål. Med 

autonomi menas människans upplevelse av frihet och känslan av att kunna påverka sina egna 

handlingar och arbetsuppgifter. Den tredje komponenten, samhörighet, beskrivs vara den som 

påverkar minst av dessa tre men är ändå av betydelse för motivationen. Samhörighet förklaras som 

den upplevda gemenskapen på arbetsplatsen där respekt och tillit är två huvudkomponenter (Deci & 

Ryan, 2000). Dessa tre komponenter inom SDT beskrivs som grundläggande behov i arbetet, vilka 

bör vara tillgodosedda i så hög grad som möjligt för att kunna öka arbetsmotivationen hos den 

anställde (Deci & Ryan, 2000). Ett begrepp som är centralt i teorin är även amotivation vilket 

innebär brist på motivation (Deci & Gagné, 2005).  

SDT skiljer på självbestämmande arbetsmotivation (W-SDM) och icke självbestämmande 

arbetsmotivation (W-NSDM). Självbestämmande arbetsmotivation innebär individens fria vilja att 

utföra aktiviteter, till exempel att individen arbetar med något på grund av att den har ett genuint 

intresse för uppgiften. Icke självbestämmande arbetsmotivation definieras som att individen drivs 

av externa faktorer, till exempel någon form av belöning eller att individen känner sig pressad att 

utföra uppgiften (Deci & Ryan, 2000; Deci & Gagné, 2005; Trembley, Blanchard, Taylor, Pelletier 

& Villeneuve, 2009). W-SDM kopplas till intern arbetsmotivation och W-NSDM kopplas till extern 

arbetsmotivation (Tremblay et al., 2009).  

Motivationsskalan The Work Extrinsic and Intrinsic Motivation Scale, WEIMS (Tremblay et 

al., 2009), bygger på self-determination theorys kontinuum av subskalor, se Tabell 1. I ena änden 

finns amotivation (AMO) som innebär att individen saknar motivation att agera eller agerar passivt 

på grund av att individen inte tror att handlingen kommer att leda till ett önskvärt resultat. 

Amotivation är subskalan där individen har lägst grad av självbestämmande. Nästa subskala är 

extern reglering (ER) där individen endast motiveras av en belöning. Det handlar om att individen 
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utför en handling för att uppnå ett önskat resultat, eller undvika ett oönskat (Deci & Gagné, 2005). 

Detta är den starkaste typen av extern motivation. Därefter kommer introjekterad reglering 

(INTRO) som bygger på att individens värderingar och självkänsla påverkar motivationen. 

Introjekterad reglering kan få individen att utföra handlingar på grund av skuldkänslor eller att den 

känner sig duktig gentemot sin omgivning. Stolthet är ett exempel på introjekterad reglering (Deci 

& Gagné, 2005). Nästa subskala är indentifierad reglering (IDEN) som betyder att individen utför 

handlingen på grund av att den identifierar sig med värdet och meningen med uppgiften. Detta är 

första subskalan som räknas till intern motivation. Näst sista subskalan är integrerad reglering 

(INTEG) vilken betyder att individen identifierar sig så mycket med värdet av uppgiften så att den 

blir en del av dess självkänsla. Den subskala med högst grad av självbestämmande är intrinsikal 

motivation (IM) vilken betyder att individen motiveras av interna drivkrafter, såsom 

självförverkligande och känslan av personlig utveckling (Tremblay et al., 2009).  

SDT:s sex subskalor delas in i två grupper där identifierad reglering, integrerad reglering och 

intrinsikal motivation tillhör den självbestämmande motivationsprofilen, och mäts av W-SDM, 

samtidigt som introjekterad reglering, extern reglering samt amotivation tillhör den icke 

självbestämmande motivationsprofilen vilken mäts av W-NSDM (Tremblay et al., 2009). 

 

Tabell 1. Self-determination theory´s subskalor över ett kontinuum visar graden av 

självbestämmande. 
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Lönesystem, ålder och arbetsmotivation 

Inom säljbranschen finns olika lönesystem, två vanliga är fast lön och fast lön med provision. Chen 

och Hsieh (2006) betonar vikten av att erbjuda belöningar som attraherar och motiverar de 

anställda. Detta har blivit viktigare på en arbetsmarknad som blir allt mer individanpassad. 

Provisionsbaserad lön innebär att den anställde får lön baserad på prestationsgraden i arbetet. Barth, 

Bratsberg, Hægeland och Raaum (2008) skriver att prestationen kan mätas såväl individuellt som i 

grupp. Det kan till exempel vara en procentsats av produkten den anställde säljer eller en 

arbetsgruppsbonus som delas ut då ett visst säljmål uppnåtts. Det finns både fördelar och nackdelar 

med ett provisionsbaserat lönesystem. Anställda kan själva påverka sin lön vilket är positivt om 

pengar är drivkraften hos individen (Lopez, Hopkins & Raymond, 2006). Pengar som drivkraft kan 

ses som en extern motivationsfaktor, det vill säga icke självbestämmande arbetsmotivation (W-

NSDM), vilket även förstärks när ett provisionsbaserat lönesystem tillämpas och den anställde själv 

kan påverka belöningen. Provisionsbaserad lön kan medföra att fokus läggs på den externa 

motivationsfaktorn pengar istället för den interna motivationsfaktorn självförverkligande, det vill 

säga självbestämmande arbetsmotivation (W-SDM) (Deci & Ryan, 2000). Kishore, Rao, 

Narasimhan och John (2013) har visat att provisionsbaserad lön har en positiv effekt gällande 

säljares produktivitet, främst då säljaren tidigare presterat dåligt. Poujol och Tanner (2010) skriver 

däremot att provisionsbaserad lön kan ha en negativ effekt på faktorer som bidrar till den anställdes 

arbetsmotivation, exempelvis trivsel på arbetsplatsen. 

 När det gäller fast lön ser systemet annorlunda ut då den anställde, oavsett prestation, får 

lika mycket lön varje månad beroende av arbetstid. Det har visat sig att fast lön kan få de anställda 

att koncentrera sig mer på företagets generella mål istället för enbart sin egen vinning (Ho, Ling-

Chu & Wu, 2009). Detta kan även gynna samarbetet inom företaget då det bidrar till mindre 

konkurrens bland de anställda. Ghazanfars (2011) studie påvisar att arbetsmotivationen kan öka vid 

fast lön, om den anställde är till freds med lönen. Guzzos (1979) kritik mot uppdelningen av interna 

och externa motivationsfaktorer tyder på att fast lön även kan påverka den interna 

arbetsmotivationen i en positiv riktning. Något som kan vara negativt med fast lön är att de 

anställda inte känner samma vilja att anstränga sig för att uppnå så bra resultat som möjligt, då det 

inte påverkar deras lön på samma sätt som provisionsbaserad lön (Johnsen & Storm, 1998). 

 Enligt Lönestatistik (2015) är medelåldern för telefonförsäljare i Sverige 24,8 år. Det finns 

forskning som visat olika resultat gällande effekten av provisionsbaserad lön på den externa 

arbetsmotivationen när det gäller individer i olika åldrar. Yngre individer har visat sig föredra fast 

lön framför provisionsbaserad lön då det anses kännas tryggare (Lopez et al. 2006). Montana och 
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Petit (2008) tar däremot upp att unga individer motiveras av höga chanser i arbetet på grund av den 

professionella och personliga utvecklingen detta kan leda till. Ett exempel kan vara 

provisionsbaserad lön. Ackerman och Kanfer (2004) menar att effektiviteten av konkurrens som 

motivationsfaktor minskar ju äldre individen blir. Äldre individer har visat sig föredra samarbete 

framför det individuella tävlingsmomentet. I en studie av Eskilsen, Kristensen och Westlund (2004) 

som genomfördes i de nordiska länderna visades att äldre individer tenderade ha en högre 

arbetsmotivation i jämförelse med yngre. Även Clark, Oswald och Warr (1996) påvisade ett positivt 

samband mellan äldre individer och hög arbetsmotivation. Dock finns forskning som visar att ålder 

inte har någon inverkan på arbetsmotivationen (Howard & Frink, 1996).  

Syfte, frågeställningar och hypoteser 

Syftet med studien var att undersöka hur fast lön respektive fast lön med provision, samt ålder 

påverkar den interna och externa arbetsmotivationen hos säljare.  

 

Frågeställningar 

1. Hur påverkas den interna respektive externa arbetsmotivationen av lönesystemen fast lön vs. fast 

lön med provision? 

2. Hur påverkas den interna respektive externa arbetsmotivationen av ålder? 

3. Hur påverkas den interna respektive externa arbetsmotivation av ålder (yngre vs. äldre) beroende 

av vilket lönesystem som tillämpas? 

 

Hypoteser 

1. Fast lön med provision medför endast högre extern arbetsmotivation i jämförelse med endast fast 

lön.  

2. Äldre är mer motiverade än yngre både vad det gäller intern och extern arbetsmotivation.  

3. Fast lön med provision i jämförelse med endast fast lön motiverar i större utsträckning äldre 

jämfört med yngre bara vad gäller den externa arbetsmotivationen.  
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Metod 

Deltagare och urval 

De som deltog i studien var säljare från nio olika företag inom callcenterbranschen i Sverige. 

Enkäten skickades ut till 172 säljare och antal respondenter var 112 stycken, vilket ger en 

svarsfrekvens på 65%. 12 av enkäterna var ofullständigt ifyllda och togs därför inte med i studien. 

Respondenterna bestod av 36 kvinnor och 76 män i åldrarna 19-60 år (m=28 år). 

Inklusionskriterierna var att deltagarna arbetade med försäljning inom callcenterbranschen samt att 

de hade ett av lönesystemen fast lön eller fast lön med provision. Respondenterna delades in i 

grupper beroende av vilket typ av lönesystem (fast lön=52 stycken och fast lön med provision=60 

stycken) de hade samt ålder (yngre=56 stycken och äldre 56 stycken).  

 

Material 

Instrumentet som användes för att mäta arbetsmotivation var Tremblay et al. (2009) WEIMS-skala, 

se Bilaga 2, bestående av 18 påståenden, samt fyra demografiska frågor. Validiteten och 

reliabiliteten för skalan är välbeprövad och uppnår önskad standard (Trembaly et al., 2009). Var och 

en av subskalorna är kopplade till tre av de 18 påståendena, se Figur 1. 

 

  

Figur 1. Ovan visas subskalorna och numret på dess tillhörande påståenden (Tremblay et al., 2009).  
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Respondenterna svarade på påståendena genom en 1-5 Likertskala, där 1 stod för ”Stämmer inte 

alls”och 5 stod för ”Stämmer helt”. För att få ut graden av intern arbetsmotivation (W-SDM) 

beräknades medelvärdet av de tre subskalorna intrinsikal motivation, integrerad reglering och 

identifierad reglering. På liknande vis beräknades medelvärdet för introjekterad reglering, extern 

motivation och amotivation för att få ut graden av extern arbetsmotivation (W-NSDM). Tidigare 

beräkningar har visat god intern konsistens för W-SDM (α=.87) och W-NSDM (α=.72). Detta gäller 

även WEIMS:s sex subskalor; IM (α=.77), INTEG (α=.84), IDEN (α=.74), INTRO (α=.71), ER 

(α=.81) samt AMO (α=.60) (Tremblay et al., 2009). 

  

Tillvägagångssätt        

En internetenkät baserad på de 18 påståendena i WEIMS-skalan samt fyra demografiska frågor 

utformades via LimeSurvey. Därefter togs kontakt med respektive callcenterföretag via telefon och 

mail. HR-ansvarig fick i uppgift att vidarebefordra länken till enkäten och ett missivbrev, se Bilaga 

1, till deltagarna där information om studiens syfte gavs samt att resultatet skulle ligga till grund för 

ett examensarbete. En påminnelse skickades ut efter 10 arbetsdagar där slutdatum för deltagandet 

tydliggjordes. Färdigställda enkäter samlades i LimeSurveys databas. Återkoppling skedde genom 

att resultatet av studien skickades ut till HR-ansvarig på respektive callcenterföretag som 

vidarebefordrade detta till deltagarna. 

 

Design och dataanalys 

Studien var en enkätundersökning med två beroendevariabler utifrån en skala som mätte 

arbetsmotivation. Beroendevariabler var intern, det vill säga självbestämmande (W-SDM), 

respektive extern, det vill säga icke självbestämmande (W-NSDM), arbetsmotivation. 

Oberoendevariablerna var typ av lönesystem; fast lön vs. fast lön med provision, samt ålder; yngre 

(<=25 år) vs. äldre (>=26 år). Statistikprogrammet SPSS användes för att analysera data. En 

tvåvägs-multivariat variansanalys (MANOVA) genomfördes för att mäta skillnader i 

arbetsmotivationen beroende av lönesystem samt ålder. Därefter utfördes en trevägs-MANOVA för 

att kontrollera lönenivåns inverkan på resultaten. Gränsen för att betrakta skillnader som statistiskt 

signifikanta drogs vid p< .05.   
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Forskningsetiska överväganden 

Deltagarna informerades om att deltagandet var frivilligt och fick avslutas när som helst om så 

önskades. De informerades även om att all data skulle behandlas konfidentiellt och att inga svar 

skulle kunna kopplas till en specifik respondent. Genom en internetbaserad enkät minimerades 

risken för att den HR-ansvarige skulle kunna identifiera deltagarnas individuella svar. Inga av de 

enskilda svaren redovisades i examensarbetet eller för callcenterföretagen. Även företagen som 

medverkade i studien hölls anonyma.       
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Resultat 

Inledningsvis presenteras effekten av lönesystem (fast vs. fast lön med provision) samt ålder (yngre 

vs. äldre) på arbetsmotivationen. Därefter presenteras effekterna av lönesystem (fast vs. fast lön 

med provision) och ålder (yngre vs. äldre) på intern arbetsmotivation (W-SDM) och extern 

arbetsmotivation (W-NSDM). Slutligen redovisas ifall ovanstående resultat var påverkade av 

lönenivå (1 vs. 2 vs. 3 vs. 4 vs. 5).  

 En tvåvägs-multivariat variansanalys (MANOVA) visade en skillnad mellan de två 

lönesystemen (fast lön med provision vs. fast lön) i fråga om arbetsmotivation, F(2,107)=6,11, 

p=.003; Wilks' Lambda=.90; partial eta squared=.10. Resultatet visade även en skillnad i ålder 

(yngre vs. äldre) i fråga om arbetsmotivation, F(2,107)=10,76, p< .01; Wilks' Lambda=.83; partial 

eta squared=.17.   

 Det fanns en skillnad mellan lönesystemen där de som hade fast lön med provision hade 

högre grad av extern arbetsmotivation jämfört med de som endast hade fast lön (F(1,108)=11,310, 

p< .01, ƞ
2
=

 
.095), se Tabell 2. Gällande intern arbetsmotivation visades ingen signifikant skillnad 

mellan lönesystemen, p> .05. 

 

Tabell 2 

Deskriptiv statistik för typ av lönesystem och intern arbetsmotivation (W-SDM) respektive extern 

arbetsmotivation (W-NSDM).  

________________________________________________________________________________ 

   Fast lön   Fast lön med provision 

   M  SD  M  SD 

________________________________________________________________________________  

Intern (W-SDM) 3.15  0.83  3.19             0.93 

 

Extern (W-NSDM) 2.69  0.50   2.99  0.50 

______________________________________________________________________________

  



 13 

Det fanns en skillnad mellan ålderskategorierna där de som var äldre visade en högre grad av extern 

arbetsmotivation jämfört med de som var yngre (F(1,108)=8,716, p< .04, ƞ
2
=

 
.075), se Tabell 3. 

Resultatet visade även en skillnad mellan ålderskategorierna där de som var äldre visade en högre 

grad av intern arbetsmotivation jämfört med de som var yngre (F(1,108)=20,345, p< .01, ƞ
2
=.159), 

se Tabell 3. 

  

Tabell 3 

Deskriptiv statistik för ålder och intern arbetsmotivation (W-SDM) respektive extern 

arbetsmotivation (W-NSDM).  

________________________________________________________________________________ 

    Yngre    Äldre                    

    M  SD  M  SD 

________________________________________________________________________________  

Intern (W-SDM)  2.85  0.96  3.54  6.10 

 

Extern (W-NSDM)  2.73  5.73  2.99  4.30 

 

________________________________________________________________________________ 

  

Det fanns ingen signifikant interaktionseffekt mellan lönesystem (fast lön vs. fast lön med 

provision) och ålder (yngre vs. äldre) för varken intern- eller extern arbetsmotivation, p> .05. 

 En trevägs-multivariat variansanalys (MANOVA) genomfördes för att kontrollera 

lönenivåns eventuella inverkan på ovanstående resultat. Resultatet visade att lönenivå inte 

påverkade ovanstående resultat då p> .05.  
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Diskussion 

Studiens resultat bekräftade hypotes 1, då fast lön med provision medförde högre extern 

arbetsmotivation än vad endast fast lön gjorde. Även hypotes 2 bekräftades då äldre visade sig mer 

motiverade än vad yngre gjorde såväl när det gällde den interna som externa arbetsmotivationen. 

Hypotes 3 bekräftades ej då resultatet inte var signifikant. Lönesystemet fast lön med provision, i 

jämförelse med endast fast lön, motiverade ej äldre i en större utsträckning än yngre gällande den 

externa arbetsmotivationen. Resultatet visade sig vara i linje med self-determination theorys 

uppdelning av arbetsmotivation då provisionens effekt på den externa motivationen bekräftar lön 

som en extern motivationsfaktor. 

 Arbetsmotivation är ett begrepp som ständigt cirkulerar i företagsvärlden och är en viktig 

stöttepelare i en välfungerande organisation. Mycket av ett företags framgång ligger i att få sina 

anställda så motiverade som möjligt (Björklund et al., 2013). Deci och Gagné (2005) menar att det 

är individers enskilda attityder och mål som påverkar arbetsmotivationen, samtidigt som Ryan och 

Deci (2000) trycker på att belöningar, exempelvis lön, har en positiv inverkan på de anställdas 

arbetsmotivation. Resultatet i föreliggande studie stärker tidigare forskning då respondenterna 

visade en högre extern arbetsmotivation vid lönesystemet fast lön med provision än de respondenter 

som endast hade fast lön. Provisionen ses som en typ av belöning och kan vara orsaken till varför 

denna typ av lönesystem medförde en högre extern arbetsmotivation hos respondenterna. Inom 

säljbranschen anses provision vara en nyckelkomponent och ses som den mest effektiva 

motivationsfaktorn för säljare (Lopez et al., 2006). Om drivkraften hos en individ är pengar kan 

arbetsmotivationen stärkas vid provisionsbaserad lön (Lopez et al., 2006). Företagskulturen inom 

callcenterbranschen är tävlingsinriktad där det gäller att sälja så mycket och så snabbt som möjligt 

och med en prestationsbaserad företagskultur blir det ofta en självklarhet att kunna påverka sin egen 

lön vilket då ses som en positiv faktor när det gäller extern arbetsmotivation. Chen och Hsieh 

(2006) menar att det är av stor vikt att erbjuda belöningar som motiverar de anställda att prestera så 

bra som möjligt. Enligt författarna kan detta vara en faktor till varför provisionsbaserad lön är så 

pass framgångsrikt inom callcenterbranschen, då företagskulturen ser ut som den gör. Det skulle 

kunna tänkas att arbetsmotivationen ökar ju mer de anställda accepterar och drivs av den rådande 

företagskulturen innehållande tävlingsmoment och provisionsbaserade lönesättning. Mahal (2009) 

menar att prestationen och arbetsmotivationen kan öka ju mer den anställde förknippar sig med 

företagskulturen.   

Tidigare forskning har påvisat att den interna arbetsmotivationen kan försvagas av externa 

belöningar då individen kan få en känsla av att det är belöningen, och inte värdet i själva uppgiften, 
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som styr arbetsmotivationen (Deci & Ryan, 2000). Det har även visats att provisionsbaserad lön kan 

ha en negativ inverkan på motivationsfaktorer hos den anställde då till exempel trivseln på 

arbetsplatsen kan påverkas (Poujol & Tanner, 2010). I föreliggande studie kan dock ingen negativ 

inverkan av den provisionsbaserade lönen ses då ingen signifikant skillnad inom den interna 

arbetsmotivationen fanns som ett resultat av lönesystem. En anledning till att ingen signifikant 

skillnad visade sig kan vara att uppdelningen av de interna och externa motivationsfaktorerna är 

alltför stark. Guzzo (1979) menar att även de externa motivationsfaktorerna, såsom lön, kan påverka 

den interna motivationen i en positiv riktning. Resultatet i föreliggande studie kan ses som en 

invändning mot uppdelningen mellan interna och externa motivationsfaktorer då detta kan tyda på 

ett konstant samspel mellan de två typerna av motivation. Även motivationslärans komplexitet 

försvårar uppdelningen av motivationstyper vilket lett till det stora antalet teorier inom området 

(Steers, Mowday & Shaprio, 2004). Det faktum att fler variabler, såväl interna som externa, spelar 

in på motivationen samt att den är så pass individuell bidrar till komplexiteten. 

 Som tidigare nämnts finns det forskning som visat olika resultat när det gäller 

åldersrelaterad arbetsmotivation. Föreliggande studie styrkte författarnas hypotes om att äldre var 

mer motiverade än yngre när det gällde både den interna och externa arbetsmotivationen. Clark et 

al. (1996) och Eskildsen et al. (2004) visar i sina studier att äldre har en högre grad av 

arbetsmotivation i jämförelse med yngre. Äldre individer har ofta hittat arbetsplatser där de trivs 

och har arbetstillfredsställelse vilket kan leda till en ökad arbetsmotivation, medan yngre individer 

sällan hittat sin optimala arbetsplats (Bourne, 1982). Att äldre ofta hittat ”rätt” arbetsplats kan vara 

en faktor som påverkade resultatet i föreliggande studie. En reflektion kring varför äldre är mer 

arbetsmotiverade än yngre är att de både ser det ekonomiska värdet i arbetet samt den personliga 

utvecklingen till den grad att de identifierar sig med arbetsuppgifterna och företaget. Detta styrks 

även av Smola och Sutton (2002) som menar att yngre tenderar att tänka mer på sig själva istället 

för att identifiera sig med företaget. De skriver även att äldre oftare har en ekonomisk syn på arbetet 

ur ett livsperspektiv. Detta kopplas till både SDT:s självbestämmande och icke självbestämmande 

motivationsprofiler där extern reglering handlar om det ekonomiska värdet och identifierad 

reglering innefattar individers identifiering med arbetsuppgiften (Deci & Ryan, 2000).     

 Vad gäller eventuella ovidkommande variabler som kan ha påverkat resultatet i studien finns 

svagheter i antalet respondenter då studiens tillförlitlighet skulle öka om fler individer deltagit. Ett 

högre antal respondenter skulle kunna styrka resultatet och minska risken för slumpens betydelse. 

Resultatet skulle även i så fall bli mer generaliserbart. Med tanke på att respondenterna är ifrån flera 

olika företag inom callcenterbranschen minskas risken för att förhållanden på ett specifikt företag 

påverkat resultatet på ett betydelsefullt sätt. Däremot går det dock inte att helt räkna bort att den 
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ovidkommande variabeln ”typ av företag” har påverkat resultatet. Det skulle kunna tänkas att 

exempelvis relationen till chefen eller trivsel på arbetsplatsen kan ha påverkat arbetsmotivationen 

och därmed resultatet i någon riktning. Arbetsmiljön inom callcenterbranschen är stressig och 

säljarna arbetar konstant under press att prestera både för företagets och för egen vinning. En 

reflektion kring detta är hur stor vikt och tanke respondenterna la på att besvara påståendena i 

enkäten så sanningsenligt som möjligt. Det kan tänkas att även detta påverkade resultatet i någon 

riktning. På grund av att medelåldern inom callcenterbranschen är låg (24,8 år) var variation av 

ålder relativt liten. Detta kan ha lett till en underskattning av åldersskillnaden. Hade 

ålderskategorierna haft ett större åldersspann skulle det kunna lett till en större effekt på resultatet 

och även en eventuell interaktionseffekt mellan ålder och lönesystem på arbetsmotivationen. 

           Tremblay et al. (2009) visar att mätinstrumentet WEIMS-skalan har hög validitet och 

reliabilitet i organisatoriska sammanhang, vilket bidrar till tillförlitligheten i föreliggande studie. Ett 

välbeprövat mätinstrument minimerar risken för att detta skulle vara en ovidkommande variabel. 

 Tidigare forskning har påvisat olika resultat inom området och resultatet i denna studie 

bidrar till komplexiteten inom ämnet då den styrker vissa tidigare hypoteser och talar emot andra. 

Även detta får författarna att reflektera över om det är uppdelningen av intern och extern 

arbetsmotivation som är en påverkande faktor till mängden olika resultat och teorier. Det kan tänkas 

att intern och extern arbetsmotivation flyter samman och integrerar med varandra på en högre nivå 

än vad som tidigare ansetts.  

 Resultatets praktiska relevans för callcenterbranschen ligger i att företagen kan se detta som 

ett riktmärke för hur de olika lönesystemen påverkar de anställdas arbetsmotivation. Detta skulle 

kunna fungera som en väckarklocka för företagen om att varje individ motiveras av olika faktorer 

och därmed bör motiveras efter individuella behov. Chen och Hsieh (2006) betonar även de att det 

är av stor vikt för företagets framgång att erbjuda belöningar som motiverar de anställda. 

 

Förslag till fortsatt forskning 

I föreliggande studie visade det sig att säljare med lönesystemet fast lön med provision blev mer 

motiverade än säljare med endast fast lön, vad gäller den externa motivationen. Förslag till framtida 

forskning är att studera intern och extern motivation genom SDT:s subskalor och se hur stor 

inverkan olika lönesystem har på respektive subskala. Det hade även varit intressant att studera, ur 

ett företagsperspektiv, hur stor skillnad det är på en motiverad vs. omotiverad anställd vad gäller 

ekonomisk vinst för företaget. Vidare hade det även varit spännande att studera vilken effekt det 

provisionsbaserade lönesystemet och den tävlingsinriktade företagskulturen har på nyanställda i 
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jämförelse med anställda som arbetat inom företaget en längre tid och på så sätt se vilken påverkan 

identifieringen med företagskulturen har på individens arbetsmotivation.    
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Bilaga 1 

Hej! 

Tack för att ni har valt att medverka i den här studien. Vi är två Personal- och Arbetslivsstudenter 

som läser sista terminen på Högskolan i Gävle. Studien handlar om arbetsmotivation hos säljare 

inom callcenterbranschen. Svaren på enkäten kommer att ligga till grund för ett examensarbete. 

Enkäten i länken nedan innehåller 18 påståenden samt fyra bakgrundsfrågor och den tar cirka fem 

minuter att besvara. Enkäten är frivillig och får avbrytas när som helst om så önskas. Den är även 

anonym och inga svar kommer att kunna kopplas till en specifik person. För studiens tillförlitlighet 

önskas att alla frågor/påståenden besvaras. Sista svarsdag är fredagen den 17 april 2015. 

Skulle frågor angående enkäten uppstå så tveka inte att höra av er till oss!  

 

Tack för din medverkan. 

 

Med vänliga hälsningar 

Hannes Klevebrant hannes.klevebrant@outlook.com 

Simon Lindahl-Waldenström simon.lindahlwaldenstrom@gmail.com 

 

Handledare: Ola Nordhall 
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Bilaga 2  

Arbetsmotivation (Tremblay, et al., 2009, översättning O. Nordhall) 

Demografiska frågor:  

Kön:  Man Kvinna 

Vänligen ange din nuvarande ålder:  

Vänligen ange din nuvarande månadslön (före skatt):  

1=<20 000, 2=20 000-30 000, 3=30 000-40 000, 4=40 000-50 000, 5=>50 000 

Vänligen ange ditt nuvarande lönesystem: Fast lön Fast lön med provision  

 

Vänligen ange i vilken utsträckning vart och ett av följande påståenden stämmer överens med varför du för 

närvarande arbetar med det du gör.  

 

Varför arbetar du med det du gör?  

                             

             

         Stämmer inte alls    Stämmer helt  

 

WEIMS 1.     För att det här är den typen av arbete    1      2      3      4      5 

  som jag har valt för att kunna uppnå en viss  

livsstil. 

 

WEIMS 2.     För inkomsten det ger mig.          1      2      3      4      5 

 

WEIMS 3.     Jag ställer mig själv denna fråga    1      2      3      4      5 

             (”Varför arbetar du med det du gör?”),  

jag verkar inte kunna hantera de viktiga  

arbetsuppgifterna som ingår i jobbet. 
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WEIMS 4.     För att jag finner stort nöje i     1      2      3      4      5  

att lära mig nya saker.  

 

WEIMS 5.     För att det har blivit en             1      2      3      4      5 

grundläggande del av den jag är. 

 

WEIMS 6.  För att jag vill lyckas med detta arbete,    1      2      3      4      5 

annars skulle jag skämmas mycket över  

mig själv. 

 

WEIMS 7.  För att genom att välja den här typen    1      2      3      4      5 

av arbete kan jag uppnå mina karriärsmål.  

 

WEIMS 8.  För den tillfredsställelse jag upplever    1      2      3      4      5 

när jag tar mig an intressanta utmaningar.  

 

WEIMS 9.     För att det ger mig möjlighet att            1      2      3      4      5 

tjäna pengar. 

 

 

WEIMS 10.   För att det är en del av det sätt    1      2      3      4      5 

jag valt att leva mitt liv på. 

 

WEIMS 11.  För att jag vill bli väldigt bra på det          1      2      3      4      5 

här arbetet, annars skulle jag bli  

väldigt besviken. 
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WEIMS 12.  Jag vet inte varför jag valt att arbeta    1      2      3      4      5 

med det jag gör, våra arbetsvillkor är  

orealistiska. 

 

WEIMS 13.  För att jag vill vara en ”vinnare” i livet.   1      2      3      4      5 

 

WEIMS 14.  För att genom att välja den här typen    1      2      3      4      5 

av arbete kan jag uppnå vissa viktiga mål  

i livet. 

     

WEIMS 15.  För den tillfredsställelse jag upplever    1      2      3      4      5 

när jag framgångsrikt klarar av svåra  

uppgifter. 

 

WEIMS 16.  För denna typ av arbete ger mig olika   1      2      3      4      5 

       typer av säkerhet. 

 

WEIMS 17.  Jag vet inte varför jag valt att arbeta med   1      2      3      4      5 

det jag gör, det krävs alldeles för mycket  

av oss. 

 

WEIMS 18.  För att det här arbetet är en del av mitt liv.  1      2      3      4      5
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