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Sammanfattning 
Bakgrund: Incitament är vedertaget inom försäljningsorganisationer och används för att 

motivera och styra medarbetares aktiviteter mot företagets mål.  Problemet är att detta utgör 

ett komplext område, dels att forskningen är motstridig inom vilken typ av incitament som 

motiverar, dels komplexiteten inom motivationsområdets forskning som belyser stora 

individuella skillnader. För att incitament ska vara effektiva bör de träffa rätt inom båda 

områdena. Intresset för denna studie motiveras av att tidigare forskning främst utgår från ett 

företagsperspektiv, medan denna studie tar medarbetarens perspektiv.  

Syfte: Syftet med studien är att identifiera och analysera medarbetares motivationsaspekter i 

relation till ledningens styrmedel.  

Metod: Studien är kvalitativ och har en abduktiv ansats och utgörs av en tvåfalls 

fallstudiedesign. Studien genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer, sju säljare 

utgjorde studiens respondenter. Empirin analyserades genom kodning och 

meningskategorisering. 

Resultat: Att bli monetärt belönad för sin prestation ansåg respondenterna som självklart men 

samtidigt framfördes det kritik mot hur incitamentssystemet var utformat. Icke monetära 

incitament som uppskattades var frihet och utvecklingsmöjligheter. Som demotiverande 

beskrevs inslag av mikromanagement från chef vid uteblivna resultat. 

Slutsatser: Studien visar på en enighet att provision är ett viktigt inslag för att utföra arbetet 

men i sig inte huvudsakligen motiverande. Vikten av frihet och utvecklingsmöjligheter 

framhölls som något eftertraktat och motiverande. De individuella skillnaderna 

respondenterna emellan påvisar att incitament för att vara effektiva bör vara individanpassade. 

 

Nyckelord: Motivation, incitament, ekonomistyrning, säljare, provision 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Incitamentsprogram är ett verktyg som används inom dagens företag för att motivera de 

anställda att uppnå de mål som företaget har. Det finns mycket litteratur och forskning om 

olika slags incitamentsprogram och de sägs att ett väl strukturerat incitamentsprogram kan 

leda till att ett företag blir framgångsrikt. Exempelvis när ägarna delar med sig av vinsten till 

de anställda så ökar motivationen att arbeta på ett effektivt sätt (Jansson, 2012).  

 

Definitionen av incitament är “Något som motiverar eller uppmuntrar någon att göra något” 

(Oxford Dictionaries, 2016). När det kommer till incitamentsprogram så säger Skatteverket 

(2017) att sådana program finns för att motivera, behålla och belöna kvalificerad personal i 

företaget. När ett visst mål blir uppnått så resulterar det i någon slags belöning för de anställda 

och detta kan vara i form av optioner, resor, mm.  Det kan därför vara ett effektivt sätt att 

motivera anställda att prestera mer för att öka tillväxt och lönsamhet för företaget. Ett sådant 

program måste dock struktureras på rätt sätt för att en positiv effekt skall kunna uppnås 

(Ebbinhaus, 2011). Sedan är det svårt att säga vilket typ av motivation som fungerar bäst då 

alla individer blir motiverade av olika saker. Något som den välkände psykologen Frederick 

Herzberg hade en teori om, där han bland annat utgick från faktorer på arbetsplatser som ger 

missnöje och faktorer som ger tillfredsställelse. Han menade på att dessa faktorer är helt 

oberoende av varandra, det vill säga om en anställd är missnöjd med arbetsvillkoren så 

kommer inte heller en befordran få den anställde att känna sig tillfredsställd (Herzberg, 2008). 

 

När man inom psykologin benämner motivation så skiljer man på intrinsic och extrinsic 

motivation. d.v.s. inre motivation och yttre motivation (Ryan & Deci, 2000). I 

arbetsrelaterade situationer kan detta översättas till att en anställd som har arbetsuppgifter där 

den har en inre motivation till att genomföra kan denne medarbetare vara uthållig och vara 

motiverad över oöverskådlig framtid. Motsatsen gäller om medarbetaren är motiverad av en 

förutbestämd belöning, som t.ex. befordran eller provision kommer detta att vara motiverande 

till hårt arbete fram tills belöningen kommer, därefter avtar motivation och engagemangsnivå 

(Perryer, Celestine, Scott-Ladd, & Leighton, 2016). Det är främst den yttre motivationen som 

går att påverka genom incitamentsprogram och forskning har gjorts på området tidigare, bland 
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annat i studien av Lazear (2000) som gick ut på att anställdas lön blev ackordslön istället för 

fast lön. I studien påvisades positiva effekter gentemot incitamentsprogram och resultatet blev 

märkbart bättre men enligt Tore Ellingsen, professor på Handelshögskolan ska man inte dra 

några konkreta slutsatser då det kan finnas flera faktorer som spelar in när en kortsiktig studie 

som denna görs (Ellingsen, 2010). 

 

1.2 Problemdiskussion 
Som belyses i bakgrunden syftar incitamentsprogram till att dels vara ett styrmedel för 

företaget att nå sina uppsatta mål vad gäller t.ex. effektivitet, omsättning och lönsamhet. Dels 

vara motiverande för medarbetarna att nå sina respektive mål. När det kommer till 

incitamentsprogram finns det mycket forskning på området, Forskningen är inte alltid 

överensstämmande med varandra och i flera fall motstridig både vad gäller hur 

incitamentsprogram skall utformas innehållsmässigt men även hur effektivt det är som 

styrmedel. Skillnader kan ligga i att man i en studie förespråkar ackordbaserad lönesättning 

medan man i nästa studie pekar på att det är icke monetära incitament som ger bäst effekt i 

form av mätbar prestation. Exempel på motstridig forskning är Lazear (2000) som visar på 

tydlig koppling mellan ackordbaserad lön och prestation medan Ariely (2016) snarare finner 

motsatsen och istället visar på en högre prestation vid icke monetära incitament. Studierna är 

genomförda på skilda branscher och olika förutsättningar men båda är genomförda hos 

underleverantörer inom tillverkningsindustri. De vitt skilda resultaten kan förklaras av olika 

kontexter men det kan också tyda på att ämnet är komplext beroende på vem man frågar och 

vad man tittar på. 

 

Ytterligare tecken på motstridigheten inom området är lönemodellens utformande. Ska det 

vara en större eller mindre del rörlig andel av lönen är något som undersökts i en relativt ny 

studie (Kuvaas, Buch, Gagné, Dysvik, & Forest, 2016). Centralt var att erbjuda duktiga 

säljare en högre grundlön jämfört tidigare, alltså att den rörliga delen minskas och en större 

trygghet över sin inkomst erbjuds. I motsats till detta finns det flera organisationer där man 

erbjuder sina säljare enbart provisionsbaserad lön, t.ex. inom mäklarbranschen har två av tre 

enbart provision utan grundlön (Hugo, 2013). Dessa exempel antyder att valet av hur en 

incitamentsmodell skall utformas bör ta hänsyn till varje företags och organisations specifika 

utmaningar och mål kombinerat med en god kännedom om vad personalen faktiskt motiveras 

av.  



 8 

 

Det är svårt att avgöra hur effektivt ett incitamentsprogram är som styrmedel. Komplexiteten 

utgörs av att det finns ett flertal parametrar att ta hänsyn till för att få medarbetare att 

genomföra aktiviteter som går i linje med företagets affärsmål. Som arbetsgivare måste man 

vara införstådd med att man inte kan påverka en medarbetares motivation fullt ut, det är 

primärt den yttre motivationen som kan påverkas av arbetsgivaren och olika 

incitamentsprogram (Perryer, Celestine, Scott-Ladd, & Leighton, 2016). Vidare menar 

Holmstrom och Milgrom (1991) att man kan styra hur medarbetarna prioriterar sina 

arbetsuppgifter. Detta styrks av Castellaneta (2016) som menar att man som arbetsgivare kan 

gynnas av att över tid arbeta fram en kompensationsplan som är anpassad efter just det 

företagets specifika förutsättningar.  

 

Incitamentsprogram har en styrande effekt, men eftersom man som arbetsgivare inte kan 

påverka medarbetares motivation fullt ut, bör det finnas en begränsning i incitamentsprogram 

som styrmedel enligt oss. Denna åsikt motsägs av bl.a. Pouliakas (2010) vars slutsats är att 

monetära incitament har effekt så länge de är stora nog, å andra sidan stöds vårt resonemang 

av James (2005) som menar att yttre motivationsincitament riskerar att tränga ut (eng. 

crowding out theory) individens redan befintliga inre motivation. Detta beror framförallt på 

vad som belönas, storleken på belöningen och den fasta lönens storlek. Risken för att tränga 

bort den inre motivationen hos en medarbetare uppstår framförallt om den fasta lönen är 

relativt stor, å andra sidan kan icke monetära incitament som visad uppskattning eller andra 

typer av icke monetär art, istället skapa en känsla av uppskattning och stärka den inre 

motivationen enligt James (2005).  

 

För att summera, det huvudsakliga problemet eller utmaningen ligger i att det finns motstridig 

forskning inom incitaments- såväl som inom motivationsforskning. Vad gäller lönens 

utformning, stor eller liten rörlig del gentemot grundlön, huruvida det är monetära eller icke 

monetära incitament som leder till bäst resultat, samt att motivationen i sig är ett komplext 

område, eftersom motivationen är både individuell såväl som situationell. För att ett 

incitamentprogram skall fungera som styrmedel krävs det att det träffar de ovan nämnda 

områdena för att nå önskad effekt. Detta gör forskningsområdet intressant. 

 

I befintlig forskning belyses incitamentsprogram främst ur ett företags- eller 

organisationsperspektiv, detta gör det intressant och relevant att studera ämnet ur ett 
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medarbetarperspektiv för att komplettera detta forskningsområde vidare. Denna studie bidrar 

med och motiveras av ringa tillgång på undersökta upplevelser ur ett medarbetarperspektiv i 

tidigare forskning, som tenderar till att mäta beteende och resultat. Denna fallstudie kommer 

att fokusera på medarbetarens egna upplevelser och därigenom kan den komplettera tidigare 

forskning. Ansatsen med denna fallstudie är att ge medarbetarna en röst, d.v.s. säljare som 

arbetar under sina respektive specifika incitamentsprogram och förutsättningar ska få ge sin 

syn på upplevd motivation. Studien syftar till att ta reda på hur de upplever sin motivation i 

förhållande till givna incitamentsprogram.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att identifiera och analysera medarbetares motivationsaspekter i relation 

till ledningens styrmedel, inom tjänsteföretag och dess medarbetare som arbetar med 

försäljning. 

 

Syftet preciseras i följande frågeställningar: 

• Hur upplever medarbetarna sin motivation i relation till monetära incitament? 

• Hur upplever medarbetarna sin motivation i relation till icke monetära incitament? 

 

 

2 Teoretisk referensram 

2.1 Motivation 
Då grundidén bakom incitamentsprogram är motivation är det intressant att börja med att 

definiera begreppet. Enligt (Campbell, 2010) är motivation en beskrivning av individens 

motiv till en handling, det vill säga om en person tar lång tid på sig att slutföra en uppgift eller 

tar lång tid på sig att starta igång uppgiften så innebär det att individens motivation är låg. Om 

individen istället har drivkraft mot ett mål så innebär det istället att individens motivation är 

hög.  

 

En annan definition av motivation kan vara: Det som får oss att göra det vi gör (Bagshawe, 

2011). Om det istället definieras ur ett företags perspektiv så anser business coachen Anthony 
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Bagshawe att motivation kan definieras som; Drivande som finns inom individen som står för 

grad, riktning och ansträngning som finns inom arbetsuppgiften.  

 

Det vi tycker känns som en rimlig förklaring av begreppet motivation är den drivkraft som 

finns inom oss individer för att fullfölja en handling. 

 

2.1.1 Inre och yttre motivation 

Det nämndes tidigare i bakgrunden att inom psykologin brukar man utgå från två olika typer 

av motivation, nämligen inre och yttre motivation. Enligt Ryan och Deci (2000) har 

människor inre motivation från födseln, vi är nyfikna och är beredda att utforska världen utan 

något incitament inblandat. Detta är något som är självklart begränsat beroende på vilka 

handlingar det är som skall utföras av människan och om det finns ett nöje i 

uppgiften/handlingen i sig. Med inre motivation menas att det finns en drivkraft inom oss 

människor för att slutföra en uppgift utan några yttre faktorer inblandade, det vill säga en 

handling som blir förstärkt av sig själv, exempelvis som förflyttningen framåt när vi åker 

skidor (Rozental, 2015).  

 

När det kommer till yttre motivation så menas det att ett beteende kommer att förstärkas 

genom att det efterföljs av någon slags belöning, kan vara i form av pengar (Rozental, 2015). 

Det kan även vara så att en handling utförs för att man är rädd för konsekvenser som kan 

uppkomma om handlingen ej utförs (Ryan & Deci, 2000). Ett exempel på det kan vara att en 

anställd kommer i tid till jobbet varje morgon då den anställda är rädd för att bli sparkad 

vilket i sin tur skulle kunna leda till att hen inte kan försörja sin familj.  

 

Även om inre motivation är mycket viktigt så är det oftast inte den typen som ger människor 

motivation till att fullfölja handlingar och beteenden utan det är främst den yttre motivationen 

som står bakom de flesta av våra handlingar (Ryan & Deci, 2000).  

 

Det psykologiska perspektivet om inre och yttre motivation kan kopplas till dagens 

arbetsplatser. Om en anställd har inre motivation till att slutföra en arbetsuppgift så innebär 

det oftast att den anställde har ett intresse för arbetsuppgiften. I det här fallet har yttre faktorer 

som lön eller befordran ingen påverkan. Om en anställd istället slutför en uppgift för att denne 

tror att det är värdefullt för hens valda karriär så gör hen uppgiften av instrumentellt värde 
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snarare än för att denne tycker det är intressant, vilket i det fallet innebär att den anställda är 

påverkad av yttre motivation (Ryan & Deci, 2000).  

Vissa forskare anser att det är främst den yttre motivationen som går att påverka och faktorer 

som lön kan inte få en anställd att bli motiverad om dennes inre motivation inte finns 

(Herzberg, 2008). Detta skulle i sådana fall innebära att så länge den anställde inte trivs med 

arbetsuppgifterna eller själva jobbet i sig så kommer inte heller incitamentsprogram i form av 

olika belöningar ha någon effekt på den anställdas prestation. 

 

2.1.2 Mazlows behovshierarkier 

Forskning inom motivation har länge intresserat människor och välkända profiler som 

Abraham Maslow, Frederick Herzberg och Victor Vroom har alla olika teorier om ämnet. En 

av den första och en av den mest kända forskaren inom motivation var Maslow och hans teori 

om behovshierarkier som han presenterade år 1943. Teorin utgick från olika steg som 

förklarar hur mänskliga behov prioriteras, något som har varit grunden för nästan all 

forskning inom motivation och något som kan tas hänsyn till även på arbetsplatser.   

 

Maslow menade att mänskliga behov kan klassificeras i en femgradig hierarkisk ordning: 

 

5. Behov av självförverkligande - moral, kreativitet 

4. Bekräftelsebehov - självkänsla, självförtroende 

3. Sociala behov - kärlek, vänskap 

2. Trygghetsbehov - säkerhet, stabilitet 

1. Fysiologiska behov - mat, vatten, luft 

 

Teorin bygger på att om de basala behoven inte blir uppfyllda såsom att inte ha tillgång till 

mat, vatten och luft så är människans fysiologiska behov inte tillfredsställda. Detta innebär att 

människan inte kommer att kunna fokusera på trygghetsbehoven förrän de fysiologiska 

behoven är tillfredsställda. De lägre nivåerna måste vara tillfredsställda innan nästa nivå kan 

vara intressant för människan. Denna modell kan även ses ur en anställds perspektiv på ett 

företag och då se ut som följer:  

 

5. Behov av självförverkligande - självständighet, ansvar, utmaningar 
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4. Bekräftelsebehov- position, befordran, 

3. Sociala behov- social kontakt, positiv feedback, teambuilding 

2. Trygghetsbehov- anställningskontrakt, pensionssystem, försäkringssystem 

1. Fysiologiska behov- sjukförsäkring, lön, fysisk arbetsmiljö 

 

Dessa behov kan vara av intresse att ha i åtanke när incitamentsprogram utvecklas inom ett 

företag, dock så är det viktigt att ha i minnet att Maslows modell är universell och dessa 

behov kan se olika ut beroende på de anställdas olika personligheter och karaktärsdrag 

(Ladegaard & Bindslev, 2006). 

 

Det har gjorts flera studier där Maslows teori har testats, bland annat av Tay och Diener 

(2011) som samlade in data i 123 länder som representerade alla större delar av världen. 

Forskarna kom fram till att Maslows teori får stöd, nämligen att människor känner sig 

lyckligare när deras grundläggande behov har uppfyllts. Maslow menade på att personer som 

uppfyllde de högre behoven som socialt stöd, kreativitet och moral skulle också vara 

lyckligare - något som Tay och Diener (2011) visade på var sant. Deras studie påvisade att 

personer runt om i världen visade starkare positiva känslor när deras högre behov var 

tillfredsställda. Något som forskarna dock var noggranna med att påpeka var att det upptäckte 

att olika behov skapar olika slags välbefinnande, något som kan ses som en revidering av 

Maslows teori.  Om studien av Tay och Diener (2011) skulle kopplas till vår studie skulle det 

innebära att säljarna på företag som vi undersöker blir mer motiverade och lyckligare av 

självständighet, ansvar, utmaningar än exempelvis lön.  

 

2.1.3 Herzbergs motivationshygieniska teori 

En annan intressant teori är Herzbergs motivationshygieniska teori som har fått mycket 

uppmärksamhet sen publiceringen 1959 av ”The motivation to work”. Herzberg menade att 

det finns faktorer på en arbetsplats som skapar tillfredsställelse, exempelvis ansvar, 

utveckling och arbetet i sig men att det också fanns hygienfaktorer som skapar missnöje om 

de inte uppfylls. Det kan vara att lönen inte betalas ut i tid eller dålig relation till chefen. Det 

Herzberg kom fram till var att förbättra hygieniska faktorerna inte kommer att leda till att 

motivationen hos medarbetarna ökar. Alltså om hygieniska faktorerna förbättras så kan 

missnöjet försvinna men det innebär inte att motivationen kommer att finnas där. Det är 
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därför avgörande att fokusera på de faktorer som ger tillfredsställelse om man vill motivera 

medarbetarna.   

 

Nedan finns faktorer som påverkar inställning till arbete.  

 

Skapar missnöje (hygieniska faktorer) Skapar tillfredställelse  

Företagspolicy Prestationer 

Övervakning Erkännande 

Relation till chefen Arbetet i sig 

Arbetsförhållanden Ansvar 

Lönen Arrangemang 

Relationer till kollegor Utveckling 

 

Bild 1: Herzbergs faktorer som påverkar inställningen till arbetet (MTD training & 

Bookboon.com, 2010) 

 

Det Herzberg menade på att exempelvis ökning av lön eller en bra relation till kollegorna 

kommer inte att öka motivationen för medarbetarna på företag utan det är mest faktorer som 

ansvar och utveckling som är motiverande för medarbetarna. Detta skulle innebära att säljarna 

skulle bli mer motiverade av erkännande av chefen istället för att få högre grundlön. 

 

Herzbergs teori testades av Hulin, Ewen, Cain Smith, & Locke (1966) där 793 manliga 

anställda från olika arbetsplatser var med i undersökningen. Resultatet av studien var att 

Herzberg teori inte kunde stödjas av data som samlades in, resultatet visade nämligen ett rakt 

motsatt resultat. Istället för att hygieniska faktorer skulle leda till större missnöje än 

tillfredställelse faktorer som Herzberg menade på så visade undersökningen att om man är 

missnöjd med tillfredställelse faktorer så skulle det leda till mer övergripande missnöje än att 

vara missnöjd av hygieniska faktorer. Detta påvisar ämnets komplexitet och hur övergripande 

det kan vara att fastställa en teori som skall gälla för alla medarbetare på olika slags 

arbetsplatser.  
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2.1.4 Vrooms förväntansteori 

Victor Vrooms förväntansteori beskriver vad individer blir motiverade av för att uträtta ett 

agerande. Det som skiljer sig mellan hans teori och andra välkända motivationsteorier som 

Herzbergs motivationshygieniska teori och Maslows behovshierarki är att Vrooms teori 

främst fokuserar på de kognitiva funktionerna hos en individ istället för att försöka förklara 

vad som motiverar människor (Lunenburg, 2011). Vroom kom fram till att faktorer som 

ansträngning, prestation och resultat var sammankopplande för att en människa skall känna 

motivation vilket även hänger ihop med variabler som förväntan, medverkan och valens.  

 

Exempelvis förväntan innebär huruvida den ansträngningen man gör påverkar prestation man 

levererar, om man anstränger sig mer på en arbetsplats så blir resultatet bättre och om man 

anstränger sig mindre så blir resultatet sämre. Med medverkanfaktor menas istället beroende 

på hur ens prestation kommer att vara så kommer det även att påvisas i resultatet, om ens 

prestation är stark så kommer det alltså även att synas i resultatet. Exempelvis om en anställd 

presterar på en hög nivå så kommer resultatet att vara på en hög nivå. Slutligen är 

valensvariabeln mycket intressant då belöning är i fokus. I det här fallet ser man på vad 

personen lägger fokus på, det vill säga om en person prioriterar att tjäna mycket pengar så 

kommer hen att jobba övertid istället för att gå hem tidigt från jobbet. Valensfaktorn utgår 

alltså från en medarbetares fokus, om en medarbetares främsta fokus är på familjen så 

kommer den anställde att prioritera att gå hem och umgås med familjen. Skulle det vara så att 

den anställdes fokus istället är att tjäna mycket pengar och bli framgångsrik inom företaget så 

kommer personen att prioritera att jobba övertid jämfört med att gå hem till sin familj (MTD 

training & Bookboon.com, 2010).  

 

Detta kan kopplas till vår studie för att kunna identifiera och analysera hur 

incitamentsprogram kan motivera de anställda att prestera bättre. Om Vrooms teori stämmer 

så har inte monetära ersättningar någon större påverkan på individernas prestation utan det är 

individens kognitiva funktioner och fokus som utvecklar motivation. 
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Bild 2: Vrooms förväntningsteori (MTD training & Bookboon.com, 2010) 

 

Vrooms förväntansteori har kritiserats av bland annat Lawler och Suttle (1973) där det 

framgår bland annat att Vrooms teori inte fungerar i verkligheten då den är översiktlig. I 

studiens resultat framgick det att forskarna kunde stödja Vrooms förväntansteori till en viss 

nivå. Exempelvis så kom Lawler och Suttle (1973) fram till att korrelationen mellan förväntan 

och arbetsbeteenden får stöd, nämligen ansträngningen man gör påverkar prestation man 

levererar. Den del av Vrooms förväntansteori som inte har fått stöd av Lawler och Suttle  är 

valensvariabeln. Forskarna (Lawler & Suttle, 1973) kan alltså inte stödja att beroende på vad 

personen lägger fokus på så kommer det även påvisa i dennes prestation.  

 

2.2 Incitament 

Studiens teoretiska referensram inleddes ovan med ett avsnitt om motivation, för att bredda 

studiens referensram ytterligare följer hädanefter ett avsnitt som avhandlar olika incitament. 

Incitament kan vara lön, bonus och provisioner som alla går in under monetära incitament. 

Utöver dessa finns det även icke monetära som t.ex. kan vara uppmuntran och beröm från 

medarbetare och chefer, utbildning- utvecklings- och karriärmöjligheter.  

 

2.2.1 Monetära incitament 

En grundförutsättning är att de mål, lönekriterier och policys som en organisation har, ska 

vara rimliga och realistiska för att de ska bli accepterade av medarbetarna (Stråberg, 2010). 

Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till när det gäller rörliga incitament som del av lön som tas 

upp av Stråberg, är hur det upplevs ur ett rättviseperspektiv av den anställde. Eftersom detta 
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påverkar individens möjlighet att maximera lön för egen vinning men även då det återspeglar 

individens status inom sin arbetsgrupp. 

 

Som tidigare tagits upp i detta kapitel finns det ett flertal olika motivationsteorier, gemensamt 

för de alla är att om en anställd upplever att en ökad ersättning eller belöning (som i ett 

incitamentsprogram) tillfredsställer inre behov, har ett högt kognitivt värde eller upplevs som 

en uppmuntran så är det troligt att den anställde kommer att känna sig motiverad av 

ersättningen (Hume, 1995), Pouliakas (2010) är även han inne på detta i sin studie där hans 

slutsats är att så länge den monetära belöningen är tillräckligt stor blir den motiverande. 

 

Vidare finns forskning om huruvida pengar är en motivationsfaktor eller inte. Detta var något 

som Ariely (2016) med kollegor fick möjlighet att undersöka på en Intel fabrik i Israel, de 

fann att pengar inte var den effektivaste motivationsfaktorn hos anställda. De anställda 

delades in i fyra grupper, grupp 1 fick veta att om de klarade en viss arbetsvolym första dagen 

på arbetsveckan efter ledighet skulle de få en monetär bonus på ca 300 kr, grupp 2, en pizza 

till familjen, grupp 3 fick veta att de skulle få ett ”bra jobbat” meddelande av sin chef när 

arbetsdagen var avslutad och slutligen en kontrollgrupp som inte fick någonting. Ariely med 

kollegor fann att den grupp som över arbetsveckan presterade bäst var de som fick en 

belöning i form av en pizza till familjen, tätt följt av gruppen som blev uppmärksammade av 

ett personligt meddelande om de uppnått sina mål. Det visade sig att kontrollgruppen sett över 

hela veckan presterade totalt sett bättre än den monetärt motiverade gruppen då den senares 

prestation sjönk avsevärt under arbetsveckan. 

 

Kritik mot Ariely är att studien inte visar huruvida pengar hade varit en motivationshöjare om 

det varit daglig belöning. Daniels (2009) beskriver en studie där resultatet direkt visar att en 

monetär bonus som del av lönen påverkade prestationen positivt vilket kan motsäga Arielys 

resultat. Det var ett företag som ändrade villkoren för sina truckförare till att 3 % av den 

tidigare timlönen flyttades till att bli rörlig och baserad på prestation. Detta medförde en 

signifikant prestationshöjning. Det intressanta var dock att studien visade att när de höjde den 

bonusgrundande delen till 10 % av lönen så skedde det ingen ytterligare skillnad på prestation 

(Daniels, 2009).  

 

Ytterligare en studie som beskriver monetära belöningars effektivitet genomfördes av Lazear 

(2000) inom bilindustrin. Produktionen ökade med 44 % och lönerna med 10 % när en 
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underleverantör gick från betalt för arbetade timmar till prestationsbaserad lönesättning. Den 

tydliga skillnaden tyder på en markant skillnad i arbetsinsats och utkomst från medarbetarna.  

 

Spektrat på resultat på ovanstående studier är brett, alltifrån Pouliakas som hävdar att så länge 

den monetära belöningen är tillräckligt stor blir den motiverande, vidare till Lazear och 

dennes påvisan av ökad produktion tack vare införandet av provisionsbaserad lönesättning, till 

Daniels som menar att provision bara ökar produktivitet till en viss gräns och slutligen Ariely 

som fann att de som fick monetär belöning i studien presterade sämre än alla andra grupper. 

Detta gör det svårt att dra några generella slutsatser av forskningsområdet. 

2.2.2 Icke Monetära incitament 

Forskningen kring icke monetära incitament är mer samstämmig än tidigare avsnitt om 

monetära incitament. Beröm, uppskattning, medarbetarengagemang och påverkansmöjligheter 

är områden som används och visar på positiv påverkan av framförallt den inre motivationen. 

 

Att få hjälp och stöttning på sin arbetsplats att hitta sin egen drivkraft och anledning till sitt 

arbeta ser vi som ett icke monetärt incitament. Detta styrks av budskapet som 

genomsyrar ”Myten om moroten” (Boëthius & Ehdin, 2010). Boken beskriver risken med att 

medarbetare förväntar sig att bli motiverade av sin arbetsgivare. Här belyser författarna 

snarare fördelen med att man som medarbetare skall finna genuint engagemang, glädje och 

stolthet i sitt arbete för att på så sätt bli både lyckligare på arbetsplatsen men även känna en 

större tillfredsställelse i stort då man arbetar med meningsfulla saker och inte bara går till 

jobbet. Detta resonemang stöds av Johnstone & Ackers (2015) där de argumenterar för vikten 

av medarbetarengagemang. De menar att det påverkas av graden av självständighet och 

förtroende från arbetsgivaren genom att låta medarbetaren delta och påverka hur utförandet av 

respektive arbetsuppgifter skall ske. Ytterligare argument för icke monetära incitament lyfts 

fram i Harvey James studie (2005) där han lägger fram skäl för att beroende på vad som 

belönas, så finns risken för att den befintliga inre motivationen riskerar att trängas ut (eng. 

crowding out theory) av yttre belöningar. Detta beror framförallt på vad som belönas, 

storleken på belöningen och den fasta lönens storlek. Risken för att tränga bort den inre 

motivationen hos en medarbetare uppstår framförallt om den fasta lönen är relativt stor, å 

andra sidan kan icke monetära incitament som visad uppskattning eller andra typer av icke 

monetär art, istället skapa en känsla av uppskattning och stärka den inre motivationen enligt 

James (2005).  
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Ytterligare incitament som kan användas inom en organisation är t.ex. utbildning, tydliga 

karriärvägar och möjlighet till egen utveckling (Kuvaas, Buch, Gagné, Dysvik, & Forest, 

2016). Incitament kan även bestå i poäng som sedermera kan växlas mot reella priser, detta är 

något som kan upplevas som mer värt och skapa större hederskänsla hos medarbetaren 

jämfört med att få kontanta medel direkt i handen. Enligt Norbergs (2017) studie påverkar 

detta även medarbetarens engagemang och tillfredsställelse positivt.  

 

Vidare finns det ett frekvent förekommande sätt att belöna medarbetare, och det är via 

utnämningar. Exempel på detta kan vara ”Månadens säljare” eller ” Årets chef” där man 

lyfter fram medarbetare, deras prestation och på detta sätt uppmärksamma omgivningen på 

deras insats (Frey & Gallus, 2017). Andra sätt att ge medarbetare status och erkännande är 

genom arbetsrelaterade titlar, Frey & Gallus beskriver i sin artikel hur det på senare tid har 

ökat avsevärt i antalet ”Chief Officers” på en arbetsplats, och inte enbart som tidigare en CEO 

(Chief Executive Officer) utan även CFO (Chief Finance Officer), COO (Chief Operating 

Officer) osv. 

 

Oavsett monetära eller icke monetära incitament är det en utmaning för organisationer att ta 

reda på vad deras medarbetare önskar av ett incitamentsprogram, eftersom medarbetare inte 

alltid ger ett ärligt svar om frågan ställs (Daniels & Bailey, 2014). Svaren som kommer 

baseras ofta på vad medarbetaren tror eller gissar att chefen tycker är acceptabelt istället för 

att vara ärliga utifrån vad medarbetaren faktiskt eftertraktar. Detta menar Daniels & Bailey 

(2014) kräver att organisationen är öppen och tydlig med att det inte alls är säkert att de kan 

leva upp till önskemålen men att de för att kunna möta medarbetarna behöver få ärliga svar. 

 

2.3 Sammanfattning teoretisk referensram 

Sammanfattningsvis har vi i ovanstående kapitel avhandlat olika teorier och tidigare forskning 

kring motivation och incitament. Samband och eventuella skillnader som finns mellan tidigare 

forskning och teorier, och studiens intervjuer har vi för avsikt att presentera i studiens 

resultatkapitel.  

 

Motivation delas in i inre och yttre, där inre är individens egen drivkraft, den är stark och 

långsiktig och förhållandevis svår för arbetsgivaren att påverka. Den yttre däremot är enklare 
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för arbetsgivaren att påverka via belöningar men motivationen tenderar att avta i samband 

med att belöningen mottages. Litteraturen visar också att risk finns för att den inre 

motivationen kan trängas undan om den yttre blir alltför påträngande. Både Mazlow och 

Herzberg beskriver i sina respektive teorier på olika sätt att vissa grundläggande behov måste 

vara tillgodosedda innan ytterligare tillfredsställelse kan infinna sig. Vroom grundar sin teori 

på individens värdering av nedlagd insats, resultatet av insatsen och vad det skall leda till. 

Dessa tre komponenter leder till individens sammanlagda motivation. De monetära 

incitamenten är svåra att sammanfatta då forskningen är motstridig och tvetydig, alltifrån att 

det är direkt motiverande till att det inte påverkar resultat alls. De monetära tenderar till att 

stimulera yttre motivation, och frågan som kan ställas är om det är en motivationsfaktor eller 

en hygienfaktor. Icke monetära incitament påverkar istället den inre motivationen som om 

den träffar rätt är kraftfull men kan vara svårt för en arbetsgivare att veta hur träffsäker 

incitamentet är. 

 

 

3 Metod 

3.1 Ansats 

Enligt Bryman och Bell (2013) finns det olika forskningsansatser man kan utgå ifrån. En 

deduktiv ansats utgår från befintlig teori som sedan testas mot det empiriska materialet, 

därefter kommer den befintliga teorin antingen få stöd eller förkastas. I induktiv ansats går 

man istället åt det andra hållet, det vill säga empirin och insamlingen av data blir den 

teoretiska referensramen. Forskaren beskriver konsekvenserna av resultatet för den teori som 

låg bakom eller styrde hela uppgiften eller undersökningen (Bryman & Bell, 2013). Ansatsen 

som tas i denna studie är induktiv i huvudsak, då studien inte prövar en befintlig teori. 

Däremot har studien deduktiva inslag, diskussionen i sitt utförande analyserar resultatet i 

relation till tidigare teoribildning. Detta tillvägagångssätt kallas abduktiv ansats och är den 

forskningsansats som denna studie utgår från. Abduktiv ansats som metod beskrivs av bl.a. 

Suddaby och Shephard (2017) som en kompromiss mellan induktiv och deduktiv ansats, 

vilket denna studie innebär och därmed motiverar valet av forskningsansats. Eftersom syftet 

med studien är att identifiera och analysera medarbetares motivation i relation till monetära 

och icke monetära incitament anser vi att denna ansats uppfyller studiens syfte. 
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3.2 Metodval 

Vi har valt att utgå från fallstudiedesign, denna studie rymmer två stycken analysenheter som 

kommer att studeras tillsammans i syfte att studera en generell företeelse (Bryman & Bell, 

2013). Anledningen till varför vi har valt fallstudiedesign är för att vi tycker att det är 

intressant att undersöka två likvärdiga företag och utforska huruvida säljarna upplever 

incitamentsprogram motiverande, något som kan vara svårt att undersöka i exempelvis 

survey-undersökning. Robert K. Yin (2007) rekommenderar att som tämligen oerfaren 

forskare inleda med att genomföra en fallstudie av tvåfallsdesign då detta underlättar analysen 

och genomförandet av en studie. Detta anser vi stämma överens med vår situation har därmed 

tagit fasta på ovanstående råd.  

 

Syftet är att öka förståelsen för hur säljare upplever sin motivation i förhållande till de olika 

incitamentssystem som används inom respektive organisation. För att genomföra studien 

krävs det att vi har en förståelse för säljarnas tankar och upplevelser, därför har vi valt att utgå 

från den kvalitativa forskningen. Den kvalitativa metoden tillåter oss att få den informationen 

vi behöver på en djupare nivå genom att följdfrågor som passar ställs under intervjuns gång 

och intervjupersonen har möjlighet att utveckla sina svar. Dessutom har varje enskild 

individ/säljare olika syn på incitamentsprogram och vi vill få ut en så fullständig bild av 

incitamentsprogram som möjligt, något som den kvantitativa metoden inte kan möjliggöra på 

samma sätt.  

 

3.3 Datainsamling och urval 

3.3.1 Val av företag 

Urvalet för företag i studien är försäljningsorienterade organisationer som erbjuder 

prenumerationstjänster till andra företag. Valet av företag i denna studie grundar sig i att båda 

dessa två företag är i tillväxt och har ökat både omsättnings- och personalmässigt de tre 

senaste åren i följd (allabolag.se, UC allabolag AB). De verkar inom SaaS (Software as a 

Service) branschen och båda företagen använder sig utav incitamentsprogram. Det som gör 

urvalet intressant är att det tenderar att ligga ett stort individuellt ansvar på säljaren om det 

blir affär genom att förhandling sker inför uppstart och eventuell förlängning av tjänsten. 

Detta medför att dessa organisationers omsättning direkt påverkas av säljarnas 

försäljningsförmåga. Företagen som valts tillhör SaaS branschen, vilket därigenom kan tänkas 

vara konkurrensintensiv eftersom etableringshinder är förhållandevis låga. I konkurrensutsatta 
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branscher är säljarens roll av stor vikt och deras motivation kan anses viktig för 

organisationens resultat. 

 

3.3.2 Respondenter 

Urvalet kommer att baseras på säljare inom tidigare beskrivna företag som har levererat av 

varierande resultat inom respektive organisation. Detta för att möjliggöra en analys av både 

hög- som lågpresterande medarbetare för att på så sätt hitta eventuella diskrepanser inom det 

incitamentsprogram som respektive organisation nyttjar. 

 

Som det har nämnts tidigare kommer vi utgå från fallstudie som forskningsstrategi och totalt 

två företag skall undersökas på djupgående nivå. På de valda företagen är det tre respektive 

fyra säljare som intervjuas vilket innebär att totalt sju personer har valts att vara med i 

undersökningen. Då vi lovat respondenterna anonymitet utifrån våra etiska ställningstaganden 

och i enlighet med Bilaga 2, Samtycke till intervju kommer vi inte att presentera 

respondenterna ytterligare med t.ex. erfarenhet, ålder eller kön i denna studie. 

 

Urval av respondenter baseras på bekvämlighetsmetoden (Bryman & Bell, 2013), samt att vi 

anser detta vara ett ändamålsenligt urval, vilket även ligger i linje vad Merriam (1993) belyser. 

Valet av dessa metoder motiveras av den snäva tidsramen för studien samt access till 

respondenter. Saunders et al. (2015) menar att det är svårt och tidskrävande att bygga upp ett 

förtroende hos okända organisationer för att få tillgång till respondenter. Dessutom om 

förutsättningarna innebär att det är i princip omöjligt att hela populationen inom det 

undersökta området kan tänkas ingå i studien, samt att urvalet inte måste vara representativt 

och att studien i sig har ett utforskande syfte är bekvämlighetsmetoden motiverad. Därför 

väljer vi att genomföra studien på ett underlag som vi redan har tillgång till.  Vi är införstådda 

med att detta kan innebära en risk för avvikelse jämfört hela populationen men det är mer 

acceptabelt då det är en fallstudieforskning och fokusen ligger inte på en teoretisk 

generaliserbarhet.   

 

3.3.3 Intervjustrategi 

Den här studien kommer att grundas på respondenter från två olika organisationer. De 

intervjuade kommer att vara säljare hos respektive organisation och vi har intentionen att 

intervjua tre till fyra individer per företag. Enligt Kvale & Brinkmann (2009) är det normala 
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antalet respondenter inom kvalitativ forskning 15 +/- 10 stycken. Vilket baseras på 

begränsningar i både tid och resurser som finns för studien. Ett scenario som de beskriver kan 

uppstå inom kvalitativ forskning är studier där man genomför betydligt fler intervjuer än så i 

tron att de då blir mer vetenskapliga, vilket de enligt Kvale & Brinkmann inte blir. Givet 

ramen för denna studie anser vi att sex till åtta intervjuer är ett rimligt antal.  

 

I vår ansats att skapa konkreta frågor i vår intervjuguide är vi medvetna om att den 

semistrukturerade formen ger oss möjlighet att dels lägga till frågor allteftersom under en 

intervju, dels ger denna form respondenten stort utrymme till att dela med sig av sina egna 

svar (Bryman & Bell, 2013). 

 

Huvudanledningen till att vi väljer semistrukturerade intervjuer beror på att studiens syfte är 

att undersöka hur respondenterna påverkas motivationsmässigt av sitt företags 

incitamentssystem. Detta i sig är ett avgränsat område och då lämpar sig semistrukturerad 

intervju väl jämfört en helt ostrukturerad intervju (Bryman & Bell, 2013). Ytterligare fördelar 

är möjligheten till att fördjupa vissa resonemang, få respondenten att förtydliga eventuella 

otydligheter och minimera risken för kommunikationsmissförstånd mellan den som intervjuar 

och respondenten (Kvale & Brinkmann, 2009). Detta belyser Kvale & Brinkmann genom att 

benämna intervjun som ett interagerande samspel.  

 

Det finns flera anledningar till varför vi har valt bort enkätundersökningar som skulle kunnat 

skickas till fler respondenter än antalet som nu ingår i studien, den främsta anledningen är att 

vi vill undersöka säljarnas perspektiv på incitament på ett mer djupgående och personligt plan 

i form av deras eget resonemang, tankar och idéer. Detta sätt att fördjupa tankegångar på via 

semistrukturerade intervjuer är något som Saunders et al. (2015) tar upp som en metod att 

föredra då motsatsen, att via enkäter samla in material tenderar till att leda till kortfattade svar 

och större bortfall av svar på frågor som kan uppfattas som otydliga av respondenten. 

 

3.3.4 Utförande 

Det finns ett flertal faktorer att ta hänsyn till inför, under och efter en intervju. Specifika 

företeelser som Bryman & Bell (2013) lyfter fram är t.ex. att intervjun sker i en lugn miljö, 

inspelningstekniken fungerar, förberedda relevanta men inte alltför specifika frågor, anpassa 

språket efter situation och framförallt efter intervjun fundera på hur intervjun upplevdes av 
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båda parter, var respondenten samarbetsvillig, var miljövalet bra och dök det upp eventuella 

idéer under intervjuns gång. Kvale & Brinkmann (2009) återkopplar även de till vikten av att 

vara väl förberedd inför att intervjuerna påbörjas i en studie. De menar att den som genomför 

studien måste ha klart för sig varför men genomför den, syftet med studien. Vad är det man 

har för avsikt att undersöka och slutligen, Hur vill man genomföra sina intervjuer.  

 

3.4 Bearbetning och analys 
Studiens litteraturgenomgång har tonvikten på motivation (inre och yttre) samt incitament 

(monetära och icke monetära). Detta i förening med att intervjuguiden är temaindelad gör att 

vi i analysen av våra intervjuer kommer att arbeta med kodning i förhållande till forskningens 

teori, kategorisera, jämföra, och försöka att konceptualisering av den data som samlas in 

(Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

En studie som inbegriper fler än ett fall skall i diskussionsdelen inledas med varje fall 

separerat för att därpå följas av en integrerad analys av de studerade fallen enligt Merriam 

(2009), detta står i kontrast med Robert K. Yin (2007) som menar att man kan välja mellan ett 

flertal olika sätt att presentera sin analys i en flerfalls fallstudiedesign. Vi har tagit fasta på 

Yin i den här studien och väljer att presentera vår analys genom att följa vår 

resultatredovisningsstruktur, dvs. båda organisationerna kommer att analyseras integrerat med 

varandra i texten. Vår analys följer samma struktur som resultatredovisningen, vi kommer att 

schematiskt följa de rubriker som tidigare angetts under resultatsammanställningen med ett 

utvidgat resonemang kopplat till vår litteraturgenomgång. 

 

3.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Kvalitetsmått finns för att visa hur säker vi tror att vår forskning kommer att bli d.v.s. 

säkerhetsställa kvalitéten på forskningen. Det skiljer sig en hel för hur kvalitetsmått används 

inom den kvantitativa forskningen respektive den kvalitativa forskningen. Det kan uppfattas 

som problematiskt att använda validitets och reliabilitetsmått inom den kvalitativa 

forskningen då fokusen inte ligger på mätning på samma sätt som kvantitativ forskning annars 

gör.   

 

Enligt (Guba & Lincoln, 1985) och (Guba & Lincoln, 1994) så finns det alternativa metoder 

för att bedöma kvalitéten i kvalitativ forskning. Den metoden som vi har fått intresse för är 
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trovärdighet och består av fyra delkriterier som kan jämföras och motsvara samma effekt som 

i kvantitativ forskning. Dessa fyra kriterier är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 

konfirmering.  

 

 De mått som vi har valt att främst lägga fokus på är tillförlitlighet som går ut på att vi som 

forskare har uppfattat intervjupersonernas svar korrekt. Detta kan gå ut på att det skickas ut en 

kort sammanfattning på intervjun till respondenterna via e-post för att säkerhetsställa att 

svaren som vi har sammanfattat har uppfattats rätt. Ett annat delmått som vi anser är passande 

till denna studie är konfirmering som går ut på att vi agerar i god tro och inte låta ens 

kunskaper och personliga värderingar påverka (Bryman & Bell, 2013). Exempelvis arbetar en 

av oss som säljare på ett företag och bör därför vara extra uppmärksam på att fokusera på sin 

objektivitet. 

 

Ett exempel när det kommer till fullstudieforskning extra validitet och generaliserbarhet är 

huruvida två fall över huvud taget kan vara representativt. Hur kan två fall över huvud taget 

vara representativt, hur kan de ge resultat som kan tillämpas mer generellt på även andra fall 

(Bryman & Bell, 2013). Vi är medvetna om att denna studie inte kommer att uppnå en 

teoretisk generaliserbarhet, däremot kan studien bidra med en viss relaterbarhet. 

 

3.6 Etiska överväganden 
I och med att det finns stora mängder information tillgängligt på internet har detta intensifierat 

diskussionerna för vikten av att ha ett etiskt korrekt förhållningssätt i sin forskning. Vidare är 

etiska överväganden viktiga för att ens forskning skall ses som kredibel enligt Saunders et al. 

(2015).  

 

Det finns ett flertal etiska överväganden att ta hänsyn till i forskningssammanhang. 

Grundförutsättning för forskning är att det ska utveckla befintlig kunskap inom det undersökta 

området. Det räcker inte med att hänvisa till att forskningen utvecklar eller fördjupar kunskap, 

bedrivs det forskning måste även hänsyn tas till fyra huvudkrav (Vetenskapsrådet, 2002), 

dessa krav kan fördjupas ytterligare men i denna studie begränsar vi oss till att ta hänsyn till 

och redogöra för dessa huvudkrav framlagda av Vetenskapsrådet (2002).  
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Inför intervjun skickas Samtycke till intervju (se bilaga 2) till respektive respondent. Här 

belyses våra etiska riktlinjer, intervjuns tillvägagångssätt och hantering av material. Att kunna 

erbjuda och garantera anonymitet hos respondenterna och deras organisationer är något som 

Saunders et.al (2015) tar upp som ett kritiskt moment för att få access till företag.  

 

De fyra huvudkrav som studien tar hänsyn till utvecklas nedan. 

Informationskravet – Respondenterna ska informeras om att de deltar av egen fri vilja, vilka 

villkor som eventuellt finns för att delta eller lämna information samt hur informationen 

kommer att användas framöver. 

 

Samtyckeskravet – Deltagandet skall ske av egen fri vilja. Undantag till detta kan vara om 

data insamlas från myndighetsregister eller stora enkäter.  

Konfidentialitetskravet – Respondenterna skall garanteras att det inte är möjligt för obehöriga 

att kunna identifiera deltagarna i undersökningen eller ta del av dess personuppgifter. Vilket i 

vår studie innebär att vi avidentifierar deltagarna samt vilka organisationer de tillhör, 

undviker därigenom risken att känslig information om individerna och deras arbetsgivare 

hamnar hos obehöriga. 

Nyttjandekravet – Insamlad information under forskningsarbetet skall enbart nyttjas inom 

ramen för forskningsändamålet. Informationen skall inte användas i något annat sammanhang 

än det som det ursprungligen insamlats för.  

 

 

4 Resultat 

Redovisning av resultatet av denna studie bygger på Kvale & Brinkmanns (2009) 

rekommendationer om kodning och meningskategoriseringar vilket även Bryman & Bell 

(2013) såväl som Robert K. Yin (2007) diskuterar. Ovanstående författare belyser alla på 

olika sätt vikten av att kategorisera och på något vis schematiskt presentera sitt resultat. Vi har 

valt att utgå från två stycken huvudkategorier, monetära respektive icke monetära incitament, 

där icke monetära incitament har underkategorierna frihet och sociala aspekter. Bakgrunden 

till detta val är att var och en av dessa går att härleda till motivation i de genomförda 

intervjuerna. I enlighet med vårt val av etiskt förhållningssätt där vi utlovat anonymitet till 
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respondenterna i form av vårt konfidentialitetslöfte, har vi avidentifierat de undersökta 

organisationerna genom att nedan referera till dem i form av företag Alpha och Beta. Då detta 

är en tvåfalls fallstudiedesign har vi valt att redovisa resultatet för de undersökta 

organisationerna var för sig under respektive rubrik. Då vi som författare upplever att det 

erbjuder läsaren en god överblick men framförallt eftersom detta tillvägagångssätt ligger i 

linje med vad Yin (2007) rekommenderar som presentationssätt. 

 

I våra intervjuer med respondenter har vi bett dem berätta hur deras försäljningsmässiga 

resultat har sett ut det senaste året, för företaget Betas respondenter har resultaten varit 

varierande, det ingår både medel såväl som lågpresterande medarbetare i undersökningen. 

Respondenterna från företaget Alpha går in under kategorin högpresterande då de uppger att 

de når sina respektive försäljningsmål på månadsbasis. 

 

4.1.1 Monetära incitament 

När det kommer till belöning på företaget Alpha upplever vi att majoriteten av respondenterna 

anser att pengar är ett mycket viktigt incitament och även en stor anledning till varför de 

jobbar där. Företagets incitamentsprogram går ut på att de anställda får fast grundlön och 

procent på allt som säljs, dessutom om de anställda uppnår terminens gemensamma mål så får 

hela teamet åka på en lyxresa till städer som Barcelona, New York eller Dubai. Något som 

alla respondenter upplevde som extra motiverande med incitamentsprogrammet var att de får 

provision på allt som säljs, det vill säga det finns ingen gräns som först skall uppnås innan 

pengar börjar tjänas. Då det inte finns några gränser eller tak på det som säljs så innebär det 

att varje affär som görs har direkt påverkan på lön, detta är något som ger motivation och får 

respondenterna på företaget Alpha att ge det lilla extra exempelvis i slutet av månaden. 

Dessutom värderas alla affärer lika högt, avtal som är säkra ger lika provision som en ny kund.  

 

En av respondenterna som vi intervjuade beskrev att hen upplever en triggande känsla när hen 

vet beroende på hur mycket energi som läggs ner på arbetsuppgifterna så har det direkt 

påverkan på lön. En annan respondent uttryckte sig som följande:  

 

“Det är jobbigt, stressigt och psykiskt påfrestande helt enkelt, därför måste man bli belönad 

för det man gör. Jag skulle aldrig jobba på det här sättet om jag inte tjänade bra.” 
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Det framgår tydligt att respondenterna på företaget Alpha attraheras av pengar och det 

diskuteras mycket om provisionssystemet. Majoriteten ansåg att det bör finnas 

provisionsstege som skulle innebära att man får högre procentsats när man kommer upp till en 

viss nivå av sålda tjänster. Samtidigt nämnde en respondent att hen hade föredragit högre 

grundlön och mindre procentsats på provision då den ”låga” grundlönen ibland kan upplevas 

som pressande. Hen nämnde dock att det finns en risk om grundlönen hade varit högre och 

provisionen lägre, hade hen kanske inte lagt ner lika mycket energi att dra in en svår affär då 

det inte skulle påverka lönen särskilt mycket.  

 

Som det nämndes tidigare så finns det en möjlighet att få åka på en lyxresa varje termin, om 

gruppmålet nås. Detta är något som respondenterna tyckte är roligt men inget som har en 

större påverkan på deras prestation. Det framgår även att resan och det målet inte diskuteras 

särskilt mycket på arbetsplatsen förutom när chefen nämner det. En av respondenterna 

nämnde att hen hellre hade velat få individuell bonus i slutet på terminen istället för 

gruppresan då det känns mer motiverande när man vet att pengarna går direkt till en själv. 

Hen ansåg att gruppresan får en att prestera för att ”man vill inte vara den anledningen till 

varför vi inte åker” inte för att det var något som hen ville göra särskilt mycket. 

 

Vidare till företaget Beta vars provisionsmodell baseras på procent av försäljning i olika steg, 

Beta har i likhet med Alpha vare sig provisionsgolv eller tak vilket medför att provision utgår 

från första försäljningskrona och har ingen övre gräns. Provisionen på Beta är något som 

respondenterna är eniga om och pratar kring som en självklarhet. Det huvudsakliga ämnet 

som diskuteras av respondenterna är provisionsstegen eller den monetära belöningsmodellen. 

Först vid närmare eftertanke kommer de på att det även finns andra incitament. Det som 

varierade mest i resultatet är huruvida deltagarna blir motiverade av rådande 

incitamentsmodell och vilken effekt den eventuellt har för deras prestation. Majoriteten av 

respondenterna var kritiska till om det var ett bra verktyg för att belöna rätt typ prestationer.  

 

Oavsett om respondenterna på företaget Beta upplevde sitt incitamentsprogram som bra eller 

inte tar de det som en självklarhet att det finns en monetär provisionsmodell. Alla hänvisar till 

att procent mot budget ger en viss avkastning och att en viss prestation leder till en viss 

belöning. Det fanns en enighet bland respondenterna att de inte hade arbetat som säljare om 

de ekonomiska incitamenten inte funnits. En respondent uttryckte sig följande:  
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”Jag sliter inte som säljare för att tjäna 25 000 kr per månad, då kan jag jobba med vad som 

helst”.  

 

Som ett uttryck för att hen önskat arbeta med ett mer meningsfullt arbete. Detta belyses även 

av en annan respondent som säger att lönen krävs för försörjning under rådande 

familjeomständigheter men formulerar sig: 

 

 ”Jag arbetar inte direkt med det som jag helst av allt skulle vilja göra”.  

 

Som nämndes i inledningen av kapitlet så var det när det kommer till monetära incitament 

som respondenterna skilde sig åt som mest i sina svar. Både när det gällde hur 

belöningsmodellen skulle se ut och om den faktiskt påverkade säljarnas motivation positivt 

eller ej. Som en respondent uttalade det: 

 

”Det enda som motiverar mig är pengar” 

 

I ljuset av studiens frågeställning kan detta citat vid en första anblick upplevas som svaret på 

vår fråga men med ett bredare perspektiv och med studiens övriga respondenters svar i 

beaktande är det inte lika självklart. Spannet var stort vad gällde medarbetarna på företaget 

Betas inställning till incitamentsmodellen och det vandrade mellan ytterligheter. Något som 

var demotiverande och avskräckande för den ene, var det som någon annan gick igång på och 

såg som huvudanledningen till motivationen. Utformandet av provisionen varierade från de 

som trivdes med en lägre grundlön men stor hävstångspotential på lön på månatlig försäljning, 

till de som ansåg att den låga grundlönen skapade personlig ekonomisk ogynnsam stress. 

Dessa hade snarare föredragit en lägre egen risk genom en högre grundlön och mindre del 

provisionsbaserad lön. Båda polerna av åsikter argumenterade för att just deras föredragna 

provisionsmodell skulle gynnat den egna motivationen såväl som ett positivt utfall 

försäljningsmässigt skulle uppnås i högre grad.   

 

Majoriteten av respondenterna är kritiska till hur bra verktyg som gällande provisionsmodell 

egentligen är som motivationshöjare. Kritiken som påtalas är bl.a. dess trubbighet när det 

kommer till att belöna ”rätt” aktiviteter och dels tenderar den att skapa en osund 

konkurrenssituation kollegor emellan. Ytterligare kritik som nämndes var bristen på direkthet 
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kopplat till prestationen, när belöningen kommer långt efter prestationen upplevs den inte 

alltid som direkt kopplad till den. Kritiken vad gäller provisionen som trubbigt verktyg är att 

den inte belönar när de gör ett ”bra” jobb och ”rätt” aktiviteter, t.ex. någon som är mån om att 

ha en god kundrelation och vill göra ett bra jobb belönas inte. Goda kundrelationer är 

dessutom något som kommuniceras av företaget Beta som prioriterat men inte belönas 

monetärt eftersom belöningen enbart baseras på försäljningsleverans mot budget.  

 

Ett ämne som respondenter för företaget Beta nämnde var risken med en osund 

internkonkurrens kollegor emellan, detta nämndes av ett flertal respondenter. De uttryckte att 

tongångarna kan upplevas väldigt hårda när det blir en affär med otydligheter kring vem som 

äger den eller har rätt till den. Detta eftersom respondenterna enbart mäts på 

försäljningsvolym och inte samarbete. Man skulle kunna ha gjort ett gott samarbetat kring en 

kund men det riskerar att sluta med en diskussion om vem affären skall tillfalla. Detta 

sammantaget riskerar att dels drabba individens privatekonomi dels stämningen på företaget 

vilket framhävs som demotiverande. 

 

Som intervjuare upplever jag att fenomenet med monetär belöning ses som en självklarhet 

inom yrket i allmänhet och på respondenterna på företaget Beta i synnerhet. Det är heller 

ingenting man funderar speciellt mycket kring eller har så mycket förändringsönskemål på, 

oavsett om man tycker att upplägget är bra eller dåligt. Man tenderar att acceptera givet 

upplägg och förhåller sig till det som andra givna förutsättningar på arbetsplatsen. Den 

allmänna uppfattningen bland respondenterna på företag Beta var att Provisionsmodellen inte 

var påverkningsbar överhuvudtaget. Den bestäms högre upp i organisationen och är inte något 

som säljarna själva har blivit rådfrågade kring utan de får upplägg av modellen och eventuella 

förändringar av den presenterade sig som fakta, och något som det bara är att förhålla sig till. 

När intervjun berörde frågan kring i vilken grad deras provisionsmodell erbjöd utrymme för 

anpassning blev många lite förvånade av frågeställningen. Frågan resulterade i att ett flertal av 

respondenterna blev fundersamma kring sitt eget agerande och kring att de inte ens försökt 

påverka provisionsmodellen. 

 

4.1.2 Icke monetära incitament - Frihet 

I företaget Alpha har tre anställda intervjuats och något som alla tre hade gemensam åsikt om 

är huruvida deras självbestämmande är på företaget. Då själva arbetsuppgifterna är krävande 
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och påfrestande anser respondenterna att det är viktigt att det finns mer eller mindre 

flexibilitet på en sådan arbetsplats. Något som alla tre respondenter svarade väldigt tydligt på 

är att de upplever att deras självbestämmande är stort och att det är väldigt flexibelt på 

arbetsplatsen. Det finns frihet när det kommer till uppläggning av dagarna och det är upp till 

var och en vilka arbetsuppgifter det är som prioriteras. Respondenterna upplever även att det 

finns mer eller mindre flexibilitet när det kommer till arbetstider. Chefen har exempelvis 

förståelse för de anställda som är småbarnsföräldrar och behöver komma iväg från jobbet 

tidigare respektive senare för att hämta barnen från dagis. Något som uppskattas av de säljare 

som vi har intervjuat.   

 

Då allting mäts i resultat och respondenterna behöver uppnå företagets budget så innebär det 

att det är upp till var och en att uppnå målet. Det upplevs som att så länge man håller sig inom 

ramarna för att nå företagets mål och uppvisar goda resultat så känner de anställda att vägen 

dit är fri. Sedan finns det vissa arbetsuppgifter som chefen ser gärna till att man gör, såsom 

kundmöten där respondenterna har direkt kundkontakt, detta är dock en del av säljprocessen. 

De säljare som vi har intervjuat är noggranna med att påpeka att läget hade sett annorlunda ut 

om det levereras dåligt resultat under en längre period, chefen har då mer kontroll över vilka 

arbetsuppgifter det är som skall prioriteras och hur arbetsdagarna läggs upp. De respondenter 

vi har intervjuat upplever friheten som en motiverande faktor, jämförelse med att bli bevakad 

över hur man jobbar och vad det är som prioriteras. En av respondenterna sa att hen känner att 

när chefen går in för mycket i detaljnivå i hur hen jobbar så blir den anställda demotiverad 

och jämför situationen med ett exempel av hur barn kan reagera när de får tillsägelse från 

föräldrarna – de gör precis tvärtom om vad som skall göras.  

 

De respondenter vi har varit i kontakt med uppnår företagets mål varje månad och den 

känslan vi har fått från företaget Alpha är att säljarna där har stort självbestämmande, något 

som upplevs som motiverande faktor. 

 

När det kommer till företaget Beta så är frihetsfaktorer som respondenterna upplever 

motiverande något som framförallt kretsar kring arbetsdagens innehåll och disposition samt 

geografisk frihet. Företaget Betas respondenter har alla i någon mån lyft fram frihet som 

motiverande oavsett prestationsnivå, framförallt har de berört att frihet erbjuds och är 

tillgänglig när man som säljare har presterat resultat som ligger i linje med vad företaget 
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förväntar sig. Beskrivet upplägg benämns i termer som att det är rimligt eller förståeligt att 

friheten dras bort vid låg prestation.  

 

Frihet kring arbetsdagens upplägg och disposition avhandlas i viss mån av alla respondenter. 

Majoriteten av respondenterna lyfter särskilt fram möjligheten att ha frihet till att lägga upp 

sitt arbete på sitt eget sätt, det finns ingen särskild mall som man måste följa, vilket de 

uppskattar och framhäver som något positivt. Frihet som erbjuds och omnämns var 

framförallt disponerandet av sin arbetsdag t.ex. när man bokar sina möten, följer upp på 

potentiella kunder och prospekterar.  

 

Anledningarna till att detta var något motiverande varierade respondenterna emellan. Några 

hänvisade till möjligheten att få påverka sin egen dag och upplägg, någon annan belyste en 

faktisk situation där dennes närmaste chef gjorde specifika undantag från överenskomna 

regler och förväntningar från företaget. I detta fall ansåg sig respondenten behöva få möjlighet 

att arbeta ostört eller på annan ort emellanåt för att kunna leverera resultat, respondenten 

hänvisade i detta fall till tidigare resultat vilket hjälpte chefen att acceptera undantag då de 

båda visste att detta leder till mer försäljning kontra att strikt följa uppsatta regler. Detta var 

alltså en individuell överenskommelse som uppskattades mycket av medarbetaren men också 

en nödvändighet för att kunna prestera på hög nivå. 

 

Avsaknad av frihet belyses som demotiverande på företaget Beta. En respondent gick i 

tankarna att byta arbetsgivare då denne upplevde att den faktiska friheten att kunna påverka 

innehåll i erbjudandet till kunderna eller vad ett säljmöte har för upplägg var alltför 

begränsande och påverkade dennes arbetsdag och motivation negativt. Bakbunden var ordet 

respondent använde för att beskriva känslan på detta, framförallt var det avsaknaden till 

kreativitet och olika upplägg i förhandlingar med kund som var orsaken till detta. Detta gjorde 

sammantaget att respondenten upplevde att det fanns liten utvecklingspotential hos nuvarande 

arbetsgivare. En annan respondent beskrev en tidigare arbetsplats där bristen på frihet ledde 

till osäkerhet och demotivation då varje beslut behövde få ett godkännande från chefen. Ett 

tredje exempel på bristande frihet var en respondent som beskrev hur chefen vid uteblivna 

resultat följer med på kundmöten, följer upp på dagsbasis istället för på vecko- eller 

månadsbasis som var brukligt när resultat levereras, denna form av mikromanagement 

beskrevs även det som demotiverande. De två senaste exemplen visar på ett 

mikromanagement som de tillfrågade medarbetarna inte trodde skulle ha positiv effekt på 
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prestationen däremot ett kontrollbehov från närmsta chef som är direkt demotiverande för 

individen. 

4.1.3 Icke monetära incitament – Sociala aspekter 

   De säljare som intervjuades utav oss på företaget Alpha kopplade ofta ihop olika sociala 

aspekter med motivation. Något som majoriteten av respondenterna ansåg var viktigt var 

relationen mellan kollegorna och chef, då inspiration och stöd från dem var en avgörande 

faktor. Majoriteten ansåg även att positiv och utvecklande arbetsmiljö bidrog till positiv 

resultat samtidigt som dålig energi och stämning på arbetsplatsen upplevdes som 

demotiverande.  

Ett annat exempel på icke monetärt incitament är positiv feedback från chefen och belöning i 

form av titel och befordran, något som säljare hade lite olika åsikter om. En av 

respondenterna tyckte att det är roligt att vinna titeln som ”årets säljare” men att det inte är 

något man jobbar för, och blir därför ingen direkt motivationsfaktor. Samtidigt nämnde en 

annan respondent att det är viktigt att få en sådan utmärkelse särskilt när det så är så hög 

konkurrens, det blir som ett slags kvitto på det man gör är rätt.  

 

När vi frågade respondenterna huruvida de upplever chefen och om chefen vet vad som 

motiverar dem så fick vi blandat respons. Alla respondenter höll med om att det är viktigt att 

chefen vet vad som motiverar dem, där majoritet upplevde som att chefen på företaget Alpha 

visste precis vad som motiverade varje enskild individ. Samtidigt upplevde en minoritet att 

chefen inte använder rätt “verktyg” när hen ska väcka tävlingslusten hos de anställda och att 

det ibland leder till motsatt effekt. Exempelvis när chefen lägger mycket fokus på interna 

möten när det är i själva verket direkta kundmöten och själva säljprocessen som ger 

motivation. En annan respondent ansåg att det var omotiverade när hen gjort bra jobb och 

förtjänar beröm men att hen inte får positiv feedback från chefen.  

 

 Just kundmöten är en annan social aspekt som upplevdes roligt bland respondenterna, att det 

blir en bra affär men också att de har möjlighet att hjälpa kunderna att få till en bra såld tjänst.  

Respondenterna föredrog att ha direkta kundmöten istället för att sälja produkten via telefon 

då detta kunde kännas som enformigt och mer krävande. Även att leta reda på potentiella 

kunder och boka möten upplevdes som mindre stimulerande bland respondenterna då de 

ansåg att det tog alldeles för lång tid.  
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Vidare belyste respondenterna på företaget Beta ett flertal ämnen av olika karaktär som de på 

ett eller annat sätt härledde till sin egen motivation. En aspekt som alla respondenter berörde 

var kundkontakt, framförallt nämndes detta ur ett införsäljningsperspektiv där olika delar av 

arbetsinsatsen fram till signerat avtal var olika motiverande för respondenterna. De moment 

respondenterna beskrev som motiverande kontra demotiverande var lika avlägsna från 

varandra som deras svar gällande incitamentsmodell. De moment som majoriteten framhöll 

som motiverande var själva kundkontakten i form av möte, helst av allt ett fysiskt sådant där 

man som säljare har möjlighet att arbeta med olika typer av kommunikation som språk, 

kroppsspråk osv. De framhöll även fördelarna med att kunna läsa av den potentiella kunden 

på ett bättre sätt jämfört med ett telefonmöte. Den avvikande åsikten var diametralt motsatt, 

då denne respondent framhöll införsäljning av möte via telefon som den mest motiverande 

aspekten av arbetsflödet. Motiveringen var att när man är begränsad till enbart telefon och sin 

röst måste man arbeta oerhört mycket smartare och det är en svårare uppgift att bygga ett 

förtroende med den begränsning som ett telefonsamtal innebär jämfört ett fysiskt möte.  

 

”Demotiverande att jaga i en vecka utan att inte ens komma fram till personen man söker. En 

stressfaktor för mig, känns ibland som att företaget inte har förståelse för att det tar tid att 

boka mötet.”  

 

Så uttryckte en av respondenterna sig, värt att lyfta fram i sammanhanget var att alla 

respondenterna var eniga kring att den mest demotiverande uppgiften som ingick i deras 

arbete var själva prospekteringen, dvs. att leta reda på potentiella kunder, hitta rätt 

kontaktperson på det funna företaget och därefter oftast behöva lägga mycket tid på att ens få 

tag på personen ifråga. 

 

Ytterligare områden som respondenterna menade inverkar på deras motivation är möjligheten 

till personlig utveckling, dels i sin specifika yrkesroll, dels karriärmässigt vad gäller 

utveckling inom företaget med nya utmaningar och arbetsuppgifter. Ett flertal av 

respondenterna beskrev att utvecklingsmöjligheter var väldigt motiverande för dem. Särskilt 

vetskapen om att möjligheten finns och att man som medarbetare ges möjlighet till detta var 

motiverande. På samma sätt beskrev dessa respondenter att avsaknad av utvecklings- och eller 

karriärmöjligheter på arbetsplatsen var direkt demotiverande då man upplevde en stagnation i 

sin egen utveckling och riskerade att bli uttråkad om ens arbetsuppgifter blev alltför 

slentrianmässiga och repetitiva av sitt slag. Ur ett socialt perspektiv blir detta påtagligt för 
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respondenterna då det inte är deras nuvarande specifika arbetsuppgifter det handlar om utan 

snarare en känsla av vilka möjligheter som finns för dem framöver inom företaget. I det korta 

perspektivet riskerar detta att påverka deras resultat negativt ändå då det kan skapa en känsla 

av att de är fast i en situation utan potential och i det långa perspektivet riskerar företaget att 

medarbetaren väljer att gå vidare till en annan arbetsgivare. 

 

En viktig aspekt som belyses är att arbetsplatsen ska bidra till personlig utveckling och ge ett 

mervärde där man får möjlighet att växa även som person. Majoriteten av respondenterna i 

företag Beta var eniga kring vikten av en positiv mental arbetsmiljö, då detta definitivt 

påverkar deras motivation och inställning till arbetet på ett resultatmässigt gynnsamt sätt. De 

belyste i ett flertal exempel framförallt hur det påverkar negativt om det är mindre bra 

stämning på arbetsplatsen och hur detta inverkar ogynnsamt på resultatet.  

 

4.1.4 Resultatsammanfattning 

Som sammanfattning av resultatavsnittet ovan vill vi förtydliga centrala beståndsdelar som 

framkommit i resultatet. En av dessa är spridningen kring hur respondenterna upplever sina 

respektive incitamentsprogram, det är en självklarhet med incitamentsprogram men samtidigt 

framförs det kritik mot dess utformning. Det framgår tydligt att respondenterna har mycket 

fokus på de monetära incitamenten och det ses som en självklarhet att provisionssystemet 

finns. Det framgår att majoriteterna av respondenterna inte hade valt att arbeta som säljare om 

inte provisionen hade funnits. Respondenterna är inte övervägande positiva till provisionens 

utformning men accepterar den då de inte upplever att det är något som är förhandlingsbart. 

 

Vidare belyste respondenterna vikten av självbestämmande över sin arbetsdag och arbetssätt. 

De upplevde att frihet och utvecklingsmöjligheter är två andra områden som beskrivs i termer 

av motiverande. Det intressanta är respondenternas enighet kring frihet och 

utvecklingsmöjligheter då de anser det som rimligt att detta tillfaller de medarbetare som 

presterar väl. 

 

 Respondenterna hade även blandade åsikter om huruvida chefen har en påverkan på deras 

motivation och relation till kollegor. Samtidigt upplever de inslag av mikromanagement vid 

lägre resultatprestation som demotiverande. Utvecklingsmöjligheter var ytterligare något som 
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framlyftes som en viktig motivationsfaktor. Dessa områden kommer att analyseras i 

diskussionen nedan. 

 

 

5 Diskussion 

Diskussionsavsnittet kommer att delas upp i två delar, först en inledande 

genomförandediskussion där vi analyserar utförandet av själva studien. Därefter följer 

resultatdiskussionen med en analys av resultatet av intervjuerna. 

 

5.1 Genomförandediskussion 
Studiens materialinsamling har utförts via intervjuer med respondenter från två olika 

organisationer, dessa intervjuer har i princip löpt på enligt plan med en viss förskjutning i tid 

då det var svårt för vissa respondenter att frigöra tid för intervju. Intentionen inför studien var 

att intervjua tre till fyra respondenter per undersökt organisation, utfallet blev önskat och 

hamnade på sju respondenter totalt. Intervjuerna har varierat i tidsomfattning mellan 20 och 

40 minuter beroende på respondenternas egna tankar, reflekterande och fördjupande 

resonemang kring sina upplevelser i förhållande till våra intervjufrågor. 

 

En stor del i att vi lyckades ro projektet i land vill vi tillskriva effektiviteten i att genomföra 

intervjuerna på telefon då det innebär en avsevärt mycket lägre tröskel kring att hitta en tid 

som passar inblandade parter. En positiv bieffekt av intervjuerna var att majoriteten av 

respondenterna gav oss som genomförde studien positiv feedback efter att samtalen var 

genomförda. Respondenterna uttryckte uppskattning till att vi ställde frågor om ämnet då de 

sällan själva tog sig tid till att reflektera kring dessa frågor. Detta var något de uppskattade 

och gjorde att intervjuerna blev givande även för dem själva. 

 

5.2 Resultatdiskussion 

5.2.1 Monetära incitament 

Sammanställningen av studiens resultat tyder på att monetära incitament är något som 

attraherar respondenterna som ingår i studien. Det framstår som en självklarhet och något som 

ingår i arbetet att de blir monetärt belönade utöver grundlön för sina försäljningsinsatser. Det 
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intressanta i sammanhanget utifrån vår frågeställning är huruvida dessa monetära incitament 

verkligen är motiverande eller är de i själva verket något så självklart som hygienfaktorer? 

 

Upplevelsen vi som studiens författare får när vi analyserar resultatet är att respondenternas 

respektive provisionsmodeller är en förutsättning för att man ska göra sitt jobb, snarare än att 

det är något som driver arbetet framåt. I ljuset av Herzbergs motivationsteori kan dessa 

modeller ses som hygienfaktorer och inte nödvändigtvis som motivationsfaktorer. Det är 

endast en av respondenterna som uttryckligen sa att pengar är det enda som motiverar hen. 

Upplevelsen hos övriga respondenter var snarare att, ja pengar motiverar till viss del men 

framförallt hade det upplägget inte funnits hade man inte accepterat arbetsuppgifterna från 

början. Detta tycker vi åskådliggör att det är svårt att slå fast att detta i sig är motiverande 

utan tvärtom att det är rimligt att det kan anses vara en hygienfaktor. Respondenterna nämner 

den monetära incitamentsmodellen i termer av motiverande men utifrån innebörden i hur de 

resonerar så kan deras begreppsanvändning mer härledas till att de inte har täckning för vad 

hygienfaktorer innebär i sammanhanget. 

 

I resultatsammanställningen i denna studie finns ett par citat (se s. 27) som hänvisar till att 

några respondenter inte arbetar med det de helst av allt skulle vilja göra utan snarare gör det 

för pengarna, vilket skulle kunna förklaras av undanträngningsteorin som just pekar på att inre 

motivation riskerar att trängas bort av yttre incitament om de är tillräckligt stora vilket James 

(2005) beskriver i sin studie, i litteraturgenomgången finns även Pouliakas (2010) studie som 

pekar på att, om bara belöningen är tillräckligt stor så blir den motiverande i sig. Detta skulle 

kunna förklara den ambivalenta inställningen majoriteten av respondenterna upplever inför 

sina respektive incitamentsmodeller. De svarar för ett vitt spektra av åsikter kring detta där 

ytterligheterna sträcker sig från föredragen låg grundlön med stor hävstångspotential till hög 

grundlön och mindre hävstång i incitamentsmodellen. Vår analys av det hela är att det kan 

vara Mazlows behovshierarki som till viss del speglas i denna ambivalens. Respondenterna 

har alla olika privata situationer och det som upplevs som en ekonomisk trygghet för någon 

kan upplevas som otrygghet av någon annan, och just detta behov av trygghet är något som 

Mazlow skattar som grundläggande i sin behovshierarki. Otryggheten beskrivs av en 

respondent som en personlig ogynnsam ekonomisk stress och andra menar att kundrelationer 

kan bli lidande om man har sin egen provision för ögonen och inte kundens bästa. Huruvida 

denna otrygghet motiverar eller inte är svårt att uttala sig om, men den leder till en 

arbetssituation som bygger på rädsla för utebliven inkomst snarare än lustfylld motivation 
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vilket i sig går emot Mazlows basala behov i form av utebliven trygghet och stabilitet. Detta 

kan också härledas till Ryan och Deci (2000) som lyfter fram yttre motivation som bygger på 

rädsla istället för inre driv och lust. I det här fallet i form av att man utför handlingar trots att 

man tror att det kommer påverka kundrelationen negativt på grund av den bakomliggande 

rädslan för utebliven inkomst. Detta anser vi vara problematiskt ur ett företagsperspektiv, 

beroende på vad företaget vill ha för kund- och företagskultur. Man bör ha i beaktande när 

man utformar ett provisionssystem som styrmedel att individens rädsla för utebliven inkomst 

kan styra till aktiviteter och ett risktagande i kundrelationen som kanske inte är långsiktigt 

gynnsamt. 

 

5.2.2 Icke monetära incitament - Frihet   

När ämnet frihet togs upp under intervjuernas gång fick vi väldigt tydlig respons på att frihet 

var en viktig och motiverande faktor på arbetsplatserna. Även om frihetsfaktorn inte är någon 

direkt del av incitamentprogrammet, anser vi att det är viktigt att ta upp detta då vi uppfattade 

att respondenterna upplever frihet som en självklar motivationsaspekt.   Anställda på både 

företaget Alpha och Beta hade mer eller mindre frihet när det kom till uppläggning av dagarna 

och arbetsuppgifterna, detta är något som kan kopplas till Herzbergs motivationshygieniska 

teori. Övervakning är en av de hygieniska faktorerna enligt Herzberg och även en faktor som 

leder till missnöje på en arbetsplats, det vill säga att det är en faktor som kan leda till missnöje 

om det utförs på fel sätt.  Enligt respondenterna på företaget Alpha och Beta belystes det 

tydligt att brist på självständighet och frihet ledde till att de anställda blev demotiverande. 

Något som Herzberg menade är att frihetsfaktorer inte kommer att vara den främsta 

anledningen till varför den anställde blir motiverad på en arbetsplats eller att motivationen 

kommer att öka men om frihetsfaktorer försvinner så kan det leda till att det skapas missnöje 

på en arbetsplats. Genom vår datainsamling kan vi i princip stödja denna teori då det upplevs 

som att frihetsfaktorer på båda företagen är något som upplevs positivt för de anställda men 

att det inte är någon ledande faktor till motivation, samtidigt om det finns brist på frihet så 

leder det till stor demotivation för de anställda.  

Johnstone & Ackers (2015) nämner också att förtroende från chefen och hur arbetsuppgifterna 

fördelas är något som bör läggas större vikt på, något som vi upplevde att medarbetarna blev 

lyckligare av. Exempelvis nämnde en av respondenterna på företaget Alpha att hen upplevde 

tacksamhet till arbetsgivaren när hen fick möjlighet att gå hem tidigare från jobbet för att 

hämta barnen från dagis. Vår konklusion är därför att frihetsfaktorn är något som uppskattas 
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av medarbetarna på företaget Alpha och Beta men det är ingen ledande motivationsfaktor, 

däremot är frihetsfaktorn något som kan lätt bli en demotiverande faktor om friheten uteblir. 

Därav stödjer vi både (Herzberg, 2008) tvåfaktorsteori och Johnstone & Ackers (2015) 

argument. 

 

5.2.3 Icke monetära incitament - Sociala aspekter 

Genom våra intervjuer fick vi fram mycket intressant information när det kommer till sociala 

aspekter hos respondenterna på de två företag som undersöktes. Något som respondenterna på 

företaget Alpha la tyngre vikt på var huruvida chefen är en motivationsfaktor, detta var något 

som respondenterna på Beta inte berörde. Majoriteten av respondenterna på företaget Alpha 

ansåg nämligen att chefen spelar en avgörande roll när det kommer till deras prestation och 

motivation, något som kan kopplas till ”Myten om moroten” (Boëthius & Ehdin, 2010). Där 

framhävs risker med att medarbetare förväntar sig att bli motiverade av sin arbetsgivare. 

Resonemanget förs att medarbetarna istället bör fokusera på genuint engagemang, glädje och 

stolthet i sitt arbete istället för att lägga stor vikt på arbetsgivaren. Vi fick intryck av att de 

respondenterna på företaget Alpha hade mer eller mindre förväntan att få positiv feedback 

från chefen när hen presterat bra och när positiv feedback ej framkom så blev respondenterna 

omotiverade. Boëthius och Ehdin (2010) har därför en poäng i deras resonemang då det kan 

tänkas att anställda inte hade blivit besvikna av utebliven feedback om de från början inte 

hade några förväntningar. Sammanfattningsvis tror vi att det finns svårigheter med en sådan 

inställning på en arbetsplats, det vill säga att som anställd vara medveten om att hen inte 

kommer att bli motiverad av ens arbetsgivare. Det innebär att den anställde behöver finna 

glädje och stolthet i sitt arbete på egen hand. Däremot kan Boëthius och Ehdin ha rätt i sin 

teori att det finns en risk att anställda tenderar att ha högre förväntningar på positiv feedback 

än vad arbetsgivaren kan erbjuda. Vi anser att det är dissonansen som är ogynnsam och 

behöver hanteras. Detta kan härledas till inre motivation, en inre anledning till att utföra sina 

arbetsuppgifter snarare än yttre motivationsfaktorer såsom beröm, belöningar i form av 

pengar eller andra incitament. 

 

Herzbergs teori utgår från att faktorn - erkännande är en ren motivationsfaktor, detta skulle 

innebära att positiv feedback från chefen kan vara anledningen till varför en anställd presterar 

bra. Det intrycket vi fick från de anställda vi var i kontakt med är att de inte upplevde chefens 

tankar och feedback som en primär motivationsfaktor, däremot kunde det lätt bli en 
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demotiverande faktor om positiv feedback ej fanns när den anställde presterat. Därav upplevs 

erkännandefaktorn mer som en hygienfaktor.  

 

Då respondenterna på bägge företagen nämnde att pengar ofta var en större motivationsfaktor 

så kan det också kopplas till Harvey James studie (2005) där han tar upp risken med att inre 

motivationen kan trängas ut av yttre belöningar som i det här fallet är lön. Utifrån responsen 

vi fick av respondenterna så framgår det att lönen på företaget Alpha och Beta är relativt stor 

vilket skulle kunna förklara varför den inre motivationen hos respondenterna inte framstår 

lika stark som den yttre motivationen. Det vill säga respondenterna är så fokuserade på lönen 

att den inre motivationen undangöms.  

 

Ett annat område som framlystes var personlig utveckling, något som främst respondenterna 

på Beta hade åsikter om. Respondenterna på Beta upplevde nämligen att 

utvecklingsmöjligheter och karriärmöjligheter på arbetsplatsen kunde motivera dem vilket är 

intressant att analysera utifrån Maslows teori. Utvecklingsmöjligheter och karriärmöjligheter 

kan ses som de två sista stegen i Maslows behovshierarkier, det vill säga; behov av 

självförverkligande och bekräftelsebehov. Något som Tay och Diener (2011) kom fram i sin 

studie “Needs and subjectiv well-being around the world ” är att när de högre behoven som 

självförverkligande och bekräftelsebehov blir uppfyllda så känner personer sig lyckligare. Det 

kan diskuteras om motivation och lycka på en arbetsplats hänger ihop och därför är vi kritiska 

mot resultatet av denna studie.  

 

 

6 Slutsatser 

6.1.1 Studiens bidrag 

I vår studie har vi analyserat hur anställda som arbetar med försäljning inom tjänsteföretag 

upplever incitamentsprogrammet som finns i respektive företag. Vi har kommit fram till att 

monetära incitament som lön och provision var en avgörande faktor för respondenternas 

motivation och är en stor anledning till varför de jobbar där. Genom vår studie har vi även 

kommit fram till att faktorer som frihet och sociala aspekter var något som kunde tillbringa 
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motivation men även något som kunde upplevas som demotiverande om det framfördes på fel 

sätt.  

 

Ämnet motivation och incitamentsprogram är något som finns mycket tidigare forskning om, 

vilket vi var medvetna om vid denna studiens start. Eftersom vår studie fokuserar på säljarna 

och deras upplevelse när det kommer till de incitamentsprogram så skiljer det från de tidigare 

studier som exempelvis motivationshygieniska teori av (Herzberg, 2008) eller ”Myten om 

moroten” (Boëthius & Ehdin, 2010)  som gjorts då dessa främst fokuserar på vad det är exakt 

som motiverar/demotiverar de anställda. Vi är medvetna om att olika individer motiveras av 

olika saker och de vi anser är intressant att höra säljarnas tankar och upplevelser när det 

kommer till incitamentsprogrammet. Studien påvisar faktorer som frihet, pengar, positiv 

respons och hur alla dessa faktorer har en gemensam koppling som leder till motivation 

kontra demotivation.  

 

Vår studie bidrar till mer förståelse kring vad det är som upplevs motiverande för de anställda 

på de tjänsteföretag som vi har undersökt. Självklart kan man inte dra några konklusioner till 

vad det är som motiverar anställda överlag då detta är fallstudie och vi tror att motivation 

upplevs olika beroende på företag, position och mängd andra faktorer.  

 

6.1.2 Praktiskt bidrag 

Med praktiskt bidrag syftar vi på vad den här studien kan bidra med i verkligheten ute hos 

organisationer med försäljningsavdelningar. Provisionsmodellerna som fenomen står 

oemotsagda internt och ses som en självklarhet inom försäljningsyrket. Vi såg trots detta att 

det fanns ett motstånd mot befintliga system som ändock accepterades av respondenterna. 

Organisatorisk är det en företeelse som finns i säljorganisationer, och har historiskt sett varit 

en självklarhet. Men vi upplever att den här studien bidrar med och förtydligar att detta 

upplägg bör ses över och anpassas till individerna som arbetar och inte utgå från en och 

samma mall som ska passa alla. Eftersom vi funnit individuella skillnader mellan 

respondenternas svar i denna studie, deras önskemål och behov har skilts åt på ett flertal 

punkter, en del vill ha fokus på det monetära och en del vill ha mindre monetärt fokus och 

mer frihet istället. Vidare bör chefen sätta sig in i vad som är motiverande eller hygienfaktor 

för respektive individ. För att skapa ett mer träffsäkert incitamentssystem. 
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Ytterligare ett praktiskt bidrag kan vara nyttan av att internt inom organisationer förtydliga, 

utbilda och medvetandegöra medarbetare såväl som chefer på vad motivation innebär. Dess 

komplexitet då det styr vårt beteende både medvetet som omedvetet, såväl som vikten av att 

ha en pågående dialog kring detta för att kunna tillgodose medarbetares behov och önskemål 

vilket i förlängningen bör leda till nöjda medarbetare och positiva resultat för företaget. Ett 

exempel på detta kan vara enigheten kring den omotiverande arbetsuppgiften prospektering, 

företagen skulle i detta fall kunna mobilisera resurser för att avlasta sina medarbetare med 

detta specifika moment t.ex. genom att köpa in tjänsten vilket underlättar arbetsuppgiften eller 

att medarbetarna istället kan gå på nästa steg i säljprocessen som de beskriver som mer 

motiverande. 

 

6.1.3 Förslag på fortsatt forskning 

Förslag på vidare studier inom detta kunskapsområde kan vara att undersöka motivation och 

incitamentsprogram ur ett genusperspektiv. Finns det skillnader på hur könen upplever 

incitamentsprogram, om det finns skillnader, vilka är dessa skillnader och vad skulle det 

kunna bero på. Det intressanta i detta perspektiv enligt oss är om kvinnor och män upplever 

sig motiverade av olika saker. Denna typ av undersökning tror vi skulle gynnas av ett mer 

omfattande respondentunderlag jämfört denna studie för att kunna bidra med kunskap inom 

området. 

 

För att knyta an till och bredda ovannämnda förslag på vidare studier kan intressanta aspekter 

att studera vara huruvida ålder spelar in på vad som upplevs motiverande, och innebär en viss 

inkomstnivå att motivationen påverkas. Kopplat till dessa parametrar kan det också vara 

intressant att undersöka olika branscher, finns det olika förutsättningar eller behov beroende 

på vilken bransch man arbetar inom. Eller kan man dra försäljningsyrket över en kam och 

finna likheter oavsett kön, ålder, lönenivå eller branschtillhörighet. Ytterligare ett perspektiv 

vi finner intressant är att följa en säljorganisation över tid för att genomföra kontinuerliga 

avstämningar hos både anställda för att ta del av deras upplevda motivation, men även 

företagets ledning för att kunna göra resultatuppföljningar och på det sättet kunna dra 

slutsatser på vilka åtgärder som ger bäst effekt och inte bara kortsiktigt utan även över tid. 
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6.1.4 Studiens brister och begränsningar  

Det finns självklart brister och begränsningar när det kommer till en studie av denna art. Först 

och främst har vi valt att undersöka två företag inom samma bransch och då det är en 

fallstudie så innebär det att resultatet som vi har kommit fram till inte rakt av kan tillämpas på 

andra företag och branscher. Dessutom är ämnet väldigt brett och omfattande vilket gör att 

blir svårt att komma fram till en konkret konklusion kring ämnet motivation. Vi har dessutom 

på grund av tidsbrist haft totalt sju respondenter vilket innebär att denna studie blir begränsad. 

Intervjuerna gjordes via telefon vilket innebär att vi inte hade möjlighet att undersöka 

respondenternas kroppsspråk vilket kan spela en roll i denna typ av undersökning. Sedan kan 

man aldrig veta om respondenterna svarade helt ärligt på frågorna, till en viss del kunde vi 

uppleva att ett par respondenter svarade på frågorna mer generellt och kanske inte ville 

avslöja allt för mycket information om exempelvis chefen och ledningen. En annan brist som 

kan tas upp att vissa artiklar som har tagits upp under studiens gång är äldre och vi som 

forskare bör vara medvetna om att all information kanske inte man ska förlita sig på då saker 

och ting förändras över tid.   
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1 Intervjuguide 
Bakgrundsfakta/arbetssituation: 

§ Hur ser dina arbetsuppgifter ut idag? 

§ Vad uppskattar du särskilt mycket? 

§ Vad ser du som mindre stimulerande? 

§ Vad är viktigt för dig på din arbetsplats? 

§ Hur stort självbestämmande upplever du att du har? 

§ Hur har du levererat mot budget? 

 

Motivation 

§ Kan du ge exempel på vad du motiveras av? 

§ Finns det situationer på din arbetsplats som demotiverar dig? 

§ Vet din chef om vad som motiverar dig? 

§ Om ja: hur kommer det sig att din chef vet det? 

§ Om nej: Varför inte? 

 

Incitamentssystem 

§ Kan du beskriva hur ert incitamentsprogram ut idag? 

§ Är det några delar du uppskattar? 

§ Finns det detaljer som du inte uppskattar? 

§ Finns det saker du skulle vilja ändra på?  

§ Kan du påverka hur din provision ser ut? 

§ Om ja, på vilket sätt kan du påverka? 

§ Om nej, finns det någon anledning till att du inte kan påverka din provision? 

§ Hur ser du på pengar som incitament? 

§ Hur ser du på andra typer av incitament? 

§ Hur påverkar ert incitamentsprogram din prestation? 

 

• Avslutningsvis, är det något du vill lägga till, förtydliga eller utveckla? 
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8.2 Bilaga 2, Samtycke till intervju 

Med underskrift av detta dokument godkänner jag att medverka i denna studie. Jag är 

införstådd med att studiens författare dokumenterar intervjun med hjälp av ljudinspelning av 

samtalet och att denna inspelade information kommer att användas för att analysera och 

nyttjas i studiens kontext och eventuella citat kommer att återges i studien. 

Insamlat material från denna intervju kommer enbart att användas för studiens syfte som är: 

Att identifiera och analysera hur incitamentsprogram motiverar anställda som arbetar med 

försäljning inom tjänsteföretag. Vilka faktorer påverkar medarbetarnas motivation, vad 

påverkar positivt och finns det faktorer som är demotiverande. 

Studien utförs av studenterna Daria Kravets och Lars Lundqvist vid Linnéuniversitet och 

ingår i examensarbete inom företagsekonomi, material eller information som insamlas i denna 

intervju kommer ej att delas med utomstående eller användas i annat syfte än till ovanstående 

studie. 

Insamlat material kommer att destrueras efter genomförd studie för att skydda 

respondenternas konfidentialitet. För att undvika risken med att röja eventuella identiteter på 

både respondenter på individnivå såväl som undersökta organisationer kommer vi att 

avidentifiera dessa i studien för att främja anonymitet, samt för att det inte skall gå att spåra 

informationens ursprung. 

Som deltagare i denna intervju finns det alltid möjlighet att avbryta pågående undersökning 

och ditintills insamlat material förstörs på deltagarens begäran. 

 

Jag ger mitt samtycke till att medverka i intervju till ovan beskrivna studie: 

 

 

 

Underskrift     Datum & ort 

 

 

Namnförtydligande 


