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Problem:

Belöningssystem, vilket inkluderar lön, är ett styrmedel som uppmuntrar
anställdas beteende och utförda arbetsinsatser. Vid utformande av
belöningssystem ställs företag inför komplicerade frågor där de måste ta
hänsyn till just deras anställda och verksamhetens unika situation. Det finns
olika variabler som påverkar en anställds preferens för ett visst
belöningssystem. Utan hänsyn till dessa variabler finns en risk att företag
tillämpar ett belöningssystem som inte ger maximal nytta.

Syfte:

Ambitionen med denna studie är att beskriva butikssäljares inställning till
fast- respektive provisionsbaserat belöningssystem samt om personliga
variabler påverkar butikssäljares preferens av ett visst belöningssystem.

Metod:

I studien har författarna tillämpat en kvantitativ ansats. För insamling av data
utformades en enkät med bundna svarsalternativ vilken grundat det
empiriska material som krävts för att genomföra studien. Bearbetning av
insamlad data har gjorts med statistikprogrammet IBM SPSS Statistics 21.0
som analysverktyg.

Slutsats:

Genom studien har det påvisats att preferens för ett visst belöningssystem
har samband med personliga variabler. Butikssäljare med känslan av att
kunna påverka kundens köpval i butik samt de som anser att nuvarande lön
inte är representativ för presterad arbetsinsats visar preferens för ett delvis
provisionsbaserat belöningssystem.
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Title:

Reward Systems - A study of sales assistants’ views on reward systems

Problem:

Reward system, which includes salary, is a management tool that encourages
employee behaviour and work performance. When implementing a reward
system companies face issues where they have to be attentive to their
specific employees and the company’s unique situation. There are different
variables that affect an employee’s preference for a certain reward system.
Without knowledge of these variables there is a risk that companies applies a
reward system that does not provide maximum benefit.

Purpose:

The purpose of this study is to describe sales assistants view on salary and
merit pay and if personal variables affect the sales assistant’s preference of a
certain reward system.

Method:

In this study the authors applied a quantitative method. For the collection of
data a questionnaire with closed response options was designed to give the
authors the empirical data required to conduct this study. Processing of the
data collected has been analysed through the statistic data programme IBM
SPSS Statistics 21.0.

Conclusion:

This study presented that an employee’s preference for a reward system is
linked to personal variables. Sales assistants who feel they can influence a
customers purchase choice, and those who think their current salary do not
represent work performance show preference for a merit pay reward system.
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1. Inledning
I följande kapitel presenteras en bakgrund till belöningssystemets koppling till
motivation och arbetsprestation hos personal. Bakgrunden kommer att leda vidare
till en problemdiskussion som mynnar ut i skapandet av en forskningsfråga i ämnet
belöningssystem. Kapitlet avslutas med en beskrivning av studiens syfte samt
disposition.

1.1 Bakgrund
Företag har två sorters tillgångar – ekonomiska respektive mänskliga resurser. Det
finns vanligtvis kompetens om hur de ekonomiska resurserna kan utvecklas och
hanteras på ett effektivt sätt. De mänskliga resurserna är svårare att hantera då de
berör individer med olika tankar och preferenser (Laurelli 2009). För att överleva
långsiktigt och drivas effektivt har företag blivit mer beroende av personalens
kompetens, ansvar och framförallt deras motivation (Arvidsson, 2005). För att
skapa en motiverad personalstyrka som är villig att arbeta i enlighet med
företagets utsatta mål måste företagen ta reda på vad som är just deras personals
drivkraft (Porter m fl 2003).
Belöningssystem, vilket inkluderar lön, är ett styrmedel som uppmuntrar
anställdas beteende och arbetsinsatser. Om de anställda uppträder som företagen
vill erhålls belöningar (Jacobsen & Thorsvik 2008). Vid utformandet av
belöningssystem ställs företag inför komplicerade frågor då de måste ta hänsyn till
verksamhetens aktuella situation och vad som motiverar just deras medarbetare
(Arvidsson 2005). Det finns olika faktorer som påverkar den anställdas motivation
och företag behöver vara medvetna om dessa vid utformning av belöningssystem
(Porter m fl 2003). Inom företag är tre vanliga belöningssystem fast lön, enbart
provision samt delvis provision som kombinerar fast lön och provision (Anthony &
Govindarajan 2007).
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Denna studie inriktar sig på belöningssystem för butiker inom detaljhandeln och
beskriver butikssäljarnas inställning till fast- respektive delvis provisionsbaserat
belöningssystem. Med hänsyn till vad som presenterats ovan behandlar studien
det faktum att medarbetarens preferenser inte är den andre lik. Vi finner ett
intresse i att studera butikssäljares preferens av belöningssystem samt om det
finns personliga variabler som påverkar deras preferens. Då vi i studien talar om
personliga variabler avser vi att studera variabler som berör butikssäljares åsikter
och tankar om sina arbeten samt deras personliga egenskaper. Belöningar kan ges
i olika former (Anthony & Govindarajan 2007), då vi i fortsättningen talar om
belöningar fokuserar vi på enbart lön. Sökandet efter ett effektivt belöningssystem
som motiverar personalen är en utmaning för företagen (Ibid.). Vi vill med vår
studie hjälpa butiker att skapa förståelse för om olika variabler kan påverka deras
säljares preferenser för ett visst belöningssystem. Detta i sin tur kommer innebära
att företag har en bättre chans att tillämpa ett belöningssystem som motiverar just
deras anställda.

1.2 Problemdiskussion
Företags viktigaste resurs är dess anställda. För att skapa en optimistisk
inställning och driv hos arbetarna gentemot sina arbetsuppgifter krävs motivation.
För att öka motivationen hos anställda kan utvecklandet av ett belöningssystem
vara till hjälp (Jacobsen & Thorsvik 2008). Företag kan med rätt belöningar
motivera sin personal att stanna kvar på arbetsplatsen och på så sätt behålla viktig
kärnkompetens inom företaget (Anthony & Govindarajan 2007). Vroom (1964)
nämner att det har en avsevärd betydelse om individen anser att utförd prestation
i förhållande till belöning ger ett värde. Rubenowitz (2004) applicerar Vrooms
(1964) förväntansteori på arbetsmiljön och menar att om ett företag vill motivera
en medarbetare till att utföra en viss prestation, är det viktigt att denne anser att
belöningen är värd den eventuella ansträngningen. Vilka belöningar som
motiverar anställda till att utföra en god arbetsprestation är individuella och kan
skilja sig åt (Arvidsson 2005). Med en motiverad personal som arbetar i enlighet
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med företagets mål kan en organisation drivas effektivt och skapa en
konkurrenskraftig position på marknaden (Samuelson 2004).
Företagens nyckel till framgång är inte enbart att utforma ett belöningssystem
utan hänsyn måste tas till verksamhetens unika situation samt huruvida det
uppskattas av den personal som berörs (Smitt m fl 2002). Samuelson (2004) drar
liknande slutsatser och rekommenderar företag att utforma belöningssystem
utifrån vad som motiverar deras specifika personalstyrka. Enligt McClelland
(1967) erhåller människor genom händelser och upplevelser i samhället
personlighetsdrag som påverkar hur de utför sitt arbete och agerar i strävan efter
att uppnå vissa mål. Armstrong (1993) påstår att belöningar i form av pengar på
vissa arbetsplatser kan skapa en känsla av personligt värde samt öka
självförtroendet hos de anställda, men att det på andra kan skapa nackdelar i form
av sämre arbetsmoral och på så vis sänkt effektivitet. Porter med flera (1975) drar
liknande slutsatser då de anser att belöningssystemet som inte är genomtänkta
och anpassade till den unika verksamheten kan orsaka negativa effekter och sänka
personalens motivation. Om arbetsgivare har vetskap om vilka belöningar som
motiverar deras anställda är chansen större att tillämpa ett belöningssystem som
fungerar (Lawler 1988).
Det råder meningsskiljaktigheter gällande lön som motivationsfaktor. Enligt
Svensson och Wilhelmson (1989) har lön en viktig del i att skapa motivation inom
belöningssystemet, men det förekommer svårigheter att sätta en rättvis lön.
Lawler (1990; 1994) menar att faktorer som goda anställningsvillkor, rättvist satta
löner och utvecklingsmöjligheter bidrar till hög arbetsmotivation. Abrahamsson
och Andersen (2005) nämner dock att lönens betydelse kan skilja sig åt på
individnivå då anställdas motivationsfaktorer inte går att generalisera. Lönens roll
som arbetsmotiverande faktor diskuterades även tidigt av Herzberg (1966) som
dock menade att lönen enbart har betydelse för arbetsmotivationen till en viss
nivå. Nås inte denna nivå skapas missnöje, men lön kan enligt Herzberg (1966)
inte användas som en motivationsfaktor.
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Tillskillnad från Herzberg (1966) har Locke (2004) andra teorier om lönens
betydelse. Han menar att ett effektivt sätt att öka den anställdes motivation är att
utforma uppgiften så att den anställde har kontroll över sin egen prestation. Lön i
form av provision baserad på hur mycket den anställde säljer är vanligt
förekommande inom försäljning (Locke 2004). Provisionsbaserad lön tenderar
enligt Laurelli (1990) att fungera bäst när säljaren känner att de har en påverkan
hos kunden gällande val av köp. Lawler (1990; 1994) menar att belöning i form av
pengar är viktigast för de som har en självsäkerhet och ledarskapsegenskaper.
Vissa medarbetare motiveras av pengar (Porter m fl 2003) medan andra känner
en viss trygghet i att ha en fast lön (Smitt m fl 2002).

1.3 Problemformulering och forskningsfråga
Av det anförda har det framgått att anställda motiveras individuellt och att det
därför är komplicerat för arbetsgivare att veta vilket belöningssystem som ger
bäst effekt på just deras anställda. Med detta problem i åtanke vill vi studera om
butikssäljares preferens för ett visst belöningssystem påverkas av personliga
variabler. Följaktligen har följande forskningsfråga formulerats:


Finns det samband mellan personliga variabler och butikssäljares preferens
av ett fast- eller provisionsbaserat belöningssystem?

1.4 Syfte
Syftet med denna studie är att beskriva butikssäljares preferens mellan fastrespektive delvist provisionsbaserat belöningssystem samt om personliga
variabler påverkar deras preferens.
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1.5 Studiens disposition
Studien disponeras enligt följande struktur:
Kapitel 2 – Metodologiskt resonemang

Metod

I det andra kapitlet redogörs för vald forskningsansats samt de
tillvägagångssätt som använts och ligger till grund för denna
studies utformning.
Kapitel 3 – Teoretisk referensram

Teori

I det tredje kapitlet presenteras den teoretiska referensram
som ligger till grund för denna studie.

Kapitel 4 – Empiriskt material

Empiri

I det fjärde kapitlet framförs de empiriska material som
samlats in genom en enkätundersökning.

Kapitel 5 – Analys

Analys

I det femte kapitlet förbinder och diskuteras det teoretiska
samt empiriska kapitlet.

Kapitel 6 – Slutsats

Slutsats

I det sjätte kapitlet redogörs de slutsatser som framkommit
genom analys. Kapitlet avslutas med en presentation av förslag
till vidare forskning.
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2. Metodologiskt resonemang
Följande kapitel inleds med författarnas resonemang kring ämnesval. Vidare redogörs
den vetenskapsteoretiska forskningsmetod som använts vid studiens utformning samt
genomförande. Kapitlet kommer även att motivera val av metod för att besvara
studiens forskningsfråga.

2.1 Ämnesval
Författarna av denna studie är två studenter från Civilekonomprogrammet vid
Linnéuniversitetet i Växjö. Under gemensamma kurser har de blivit introducerade
i ämnet ekonomistyrning samt berört hur företag med hjälp av belöningssystem
kan motivera sin personal till bättre utförd arbetsprestation. Kurser i
ekonomistyrning har stimulerat till sökande av mer kunskap och fördjupning inom
området. Tidigare arbetslivserfarenheter har skapat en inblick i olika
belöningssystem och gett en förförståelse för att medarbetare motiverats av olika
belöningar.
Ingen av oss har tidigare arbetat med provisionsbaserad belöning, men ansett att
det har kunnat vara applicerbart på tidigare arbetsplatser som bland annat
innefattar butiksförsäljning inom detaljhandel. Våra observationer visar på att
vissa butikssäljare lättare kan påverka kunder till merköp och eftersom all
försäljning registreras kan ett delvis provisionsbaserat belöningssystem vara
tillämpbart. Vi menar att belöningssystemet kan vara att föredra om det
uppmuntrar butikssäljare till en ansträngning mot merförsäljning. Ämnet känns
aktuellt då företag försöker hitta ett belöningssystem som motiverar just deras
personal. Denna studie riktar sig till säljare inom butiker med fokus på främst
försäljning av kläder och skor. Det är rimligt att företag inom detta område kan dra
nytta av vetskap om anställdas preferens för ett visst belöningssystem påverkas av
personliga variabler.
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2.2 Undersökningsmetod
2.2.1 Forskningsstrategi
Det finns två olika huvudsakliga angreppssätt att tillämpa vid vetenskapliga
undersökningar. Dessa två är kvantitativ- och kvalitativ forskningsmetod och
skiljer sig i på vilket sätt data samlas in (Bryman & Bell 2005). Valet av
forskningsmetod beror på studiens syfte. Inom den kvalitativa metoden vill
forskarna

skapa

en

fördjupad

förståelse

för

enstaka

fall.

En

vanlig

undersökningsmetod är intervjuer där forskaren har möjlighet att justera eller
lägga till frågor under undersökningens gång. Den kvantitativa metoden
kännetecknas av möjligheten till att generalisera utifrån undersökningens slutsats.
Undersökningsmetoden lägger stor vikt vid kvantifiering vid insamling och analys
av data för att undersöka samband eller testa hypoteser (Holme & Solvang 1997). I
en kvantitativ mätning prövas relationen mellan teori och verklighet oftast genom
enkätundersökningar med givna svarsalternativ (Jacobsen 2002).
Vi ansåg den kvantitativa ansatsen lämplig i vår studie då vi syftar till att finna
generella

mönster

bland

vårt

urval

av

butikssäljare

med

hjälp

av

hypotesprövningar. Vi initierade dock denna studie med liten vetskap och
erfarenhet om hur ett kvantitativt tillvägagångssätt bäst tillämpas. Med hjälp
studier fann vi information om hur en kvantitativ studie på bästa sätt utförs
(Bryman & Bell 2005; Eliasson 2013; Holme och Solvang 1997; Jacobsen 2002;
Lundahl

&

Skärvad

1999;

Ståhl

2011).

Nackdelen

med

kvantitativ

forskningsmetod är att det inte går att komplettera insamlat material i efterhand
och därför krävs noggranna förberedelser för att inte gå miste om önskad
information (Eliasson 2013). Vi valde trots denna svårighet att anta en kvantitativ
forskningsmetod, men genom noggrann förberedelse försöka att inte gå miste om
önskad data. Eftersom vår ambition var att nå så många respondenter som möjligt
är inte kvalitativ metod att föredra då den enligt Bryman och Bell (2005) lägger
störst vikt vid att genomföra en mer djupgående analys samt tolka och förstå
exempelvis människor beteende. Vi ville istället som Eliasson (2013) beskriver
kvantitativ metod lägga störst vikt vid kvantifiering samt beskriva och identifiera
likheter

och

skillnader

mellan

individer.

7

Som

tidigare

nämnt

är

enkätundersökningar vanliga inom kvantitativ undersökningsmetod då det skapas
möjlighet att nå fler respondenter under en begränsad tid (Jacobsen 2002). Vi såg
denna undersökningsmetod som mest lämplig då vi lade störst vikt vid
kvantifiering av respondenter.

2.2.2 Deduktivt förhållningssätt
Det finns två olika ansatser gällande bedömning av förhållandet mellan teori och
empiri. Dessa benämns induktiv- och deduktiv ansats. En induktiv ansats syftar
främst till att dra slutsats och skapa teori genom egna observationer och insamlad
empiri. Vid induktion är teorin ett resultat av forskningsinsatsen (Bryman & Bell
2005). Enligt Jacobsen (2002) antar den kvantitativa ansatsen oftast ett deduktivt
synsätt där relationen mellan teori och verklighet testas. Precis som Bryman och
Bell (2005) beskriver den deduktiva ansatsen har vi valt att ta hjälp av existerande
teorier och insamlat empiriskt material genom en kvantitativ studie för att
undersöka verkligheten och besvara forskningsfråga Vi har studerat teorier och
utifrån

dessa

formulerat

enkätfrågor

samt

hypoteser

som

styrt

datainsamlingsprocessen och ligger till grund för vårt empiriska material. Insamlat
material har bearbetats för att styrka eller avvisa tre framtagna hypoteser. Med
ovanstående resonemang och har vi valt att tillämpa ett deduktivt förhållningssätt
i denna studie.

2.3 Datainsamling
Enligt Bryman och Bell (2005) går data som forskaren utnyttjar i sin rapport att
dela in i två delar. Den del som forskaren själv samlar in kallas primärdata, i vårt
fall genom en enkätundersökning. Den andra delen kallas sekundärdata och består
av information om undersökningsobjektet eller relaterad information som
antingen är insamlad av andra forskare eller institutioner för egna syften (Bryman
& Bell 2005). Våra sekundärdata har innefattats av bland annat tidigare
forskningsteorier samt information om belöningssystem och har samlats in via
litteratur, vetenskapliga artiklar samt elektroniska källor. Användning av
sekundärdata är både tids- och kostnadsbesparande, men Lundahl och Skärvad
(1999) påpekar dock vikten av att tillämpa ett kritiskt förhållningssätt till denna
8

form av data. De menar att källor till sekundärdata kan vara partiska,
ofullständiga, vinklade eller göra tveksamma urval. Vi har i vårt arbete med att
samla in sekundärdata tillämpat ett kritiskt förhållningssätt genom att enbart
använda oss av välkända forskare och studier. Detta ställningstagande gör att vi
inte behövt oroa oss nämnvärt för att vald data skulle vara ofullständiga eller
partisk. Vi har i första hand använt oss av litteratur samt vetenskapliga artiklar
sökta genom söktjänsten OneSearch (Linnéuniversitetet 2014), båda vid
Linnéuniversitetets universitetsbibliotek i Växjö.

2.3.1 Urval
Populationen är den grupp som en forskare ska undersöka, uttala sig om och dra
slutsatser kring. Populationen definieras av undersökningens syfte (Eliasson
2013).

Vår studies population var butikssäljare inom detaljhandeln som vid

studietillfället arbetade enligt ett fast belöningssystem och eftersom vi inte hade
möjlighet att studera hela populationen behövde vi göra ett urval. Urvalet i denna
studie är butikssäljare i liknade arbetsmiljö med arbetsuppgifter som påminner
om varandra och arbetar i butiker med fokus på kläder och skor. Alla utvalda
respondenter arbetade i butiker belägna i Växjö, men som skiljer sig åt i olika
avseenden. Vid enkätutlämning noterades några skillnader: butiksstorlek,
prisklass på varor och antal butikssäljare i tjänst. Förutom dessa aspekter
tillkommer även skillnaden gällande inom vilken organisation butikssäljarna är
verksamma. Detta är aspekter som alla kan spela roll i vår studie, men då vår
avsikt varit att studera butikssäljare i allmänhet har vi inte vidare beaktat dessa.
Vår önskan har varit att nå ett större och bredare urval före att uppmärksamma
färre butikssäljare inom samma företag.
Storleken på urvalet av populationen påverkar studiens precision (Eliasson 2013).
Upp till en urvalsstorlek på 1000 personer är precisionsökningen för varje person
märkbar, men med större urval förblir tillförlitligheten ungefär densamma.
Forskares överväganden gällande urvalets storlek påverkas här i hög grad av den
tid och de pengar de har möjlighet att lägga ner på studien (Bryman & Bell 2005).
Vårt urvals storlek har i denna studie valts med tid som största faktor. Under
studiens gång har 104 enkäter samlats in genom ett icke-sannolikhetsurval. En
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urvalsform som enligt Bryman och Bell (2005) fås fram på andra sätt än genom
slumpmässiga grunder. Detta leder till att vissa delar av populationen kan ha
större chans att komma med i urvalet än andra. Då vi själva varit ute i butik,
lämnat samt hämtat enkäterna har vårt urval erhållit typiska drag för ett
bekvämlighetsurval som är en typ av icke-sannolikhetsurval. Urvalet skapades av
de personer som befinner sig på plats vilket leder till svårigheter för forskaren att
generalisera för populationen. Detta på grund av svårigheten att veta om urvalet
är representativt för populationen (Ibid.). Vårt urval har exkluderat de
butikssäljare som på grund av exempelvis sjukdom eller ledighet inte var på
arbetsplatsen vid utlämnande av enkäter.

2.3.2 Enkätundersökning
Enkätundersökningar är ett av de vanligaste tillvägagångssätten för insamling av
kvantitativ data och består av ett frågeformulär. Fördelen med enkäter är att
respondenten själv kan välja när denne vill fylla i frågeformuläret. Nackdelen med
enkätundersökningar är att de vanligtvis ger färre svar på grund av avsaknaden av
mänsklig kontakt (Eliasson 2013). Fördelen med vår studie var att butikssäljarna
befann sig i respektive säljbutik vilket gjorde det enkelt för oss att komma i
kontakt med dem. Att fysiskt besöka butikerna gav oss möjligheten till att
personligen presentera oss själva samt vårt syfte med studien i hopp om att
uppmuntra

de

tillfrågade

att

delta

i

vår

enkätundersökning.

Vid

enkätundersökningar förekommer det osäkerhet om huruvida rätt person har
besvarat enkäten vilket ökar risken för oriktigheter i insamlad data. Även om
enkäten lämnats till en utvald person behöver inte detta betyda att denne svarar
själv (Bryman & Bell 2005). Det spelade i vår studie dock ingen roll om
respondentens kollega besvarat enkäten. Vi anser det även osannolikt att
respondenten tagit med sig enkäten från arbetsplatsen och bett någon annan
besvara den. Vidare befinner sig inte högt uppsatta chefer i butiker, vilket ökar
trovärdigheten

att

det

enbart

är

butikssäljare

som

deltagit

i

vår

enkätundersökning.
Då vi tidigare under vår utbildning främst praktiserat den kvalitativa metoden
med fokus på intervjuer innebär det att vi var relativa noviser inom den
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kvantitativa. Med detta i åtanke har vi ägnat mycket tid till att läsa på inför och
diskutera utformandet av vår enkät för att den på bästa sätt skulle ge oss ett
tillförlitligt resultat. Vi valde att använda enkäter istället för personliga intervjuer
med respondenten då det är ett snabbare och effektivare sätt att få fler svar.
Genom att använda en enkät undviker vi även problemet med negativa
intervjuareffekter, det vill säga att respondenten påverkas av den som håller i
intervjun (Bryman & Bell 2005). Eftersom alla respondenter tilldelats samma
enkät har vi säkerställt att de svarat på frågor som är likadant utformade.
Respondenter tenderar att tröttna på en enkät om den är för omfattande och
tidskrävande. Om respondenten tröttnar finns det risk att vissa frågor inte
besvaras (Eliasson 2013). Detta är grunder vi bejakat vid sammanställning av vår
enkät. Det finns ett antal tumregler vid utformningen av frågeformulär, ett av
dessa är KISS ”Keep It Simple Stupid” (Ibid.). Utifrån detta tankesätt har vi utformat
en enkät på ett enkelt och pedagogiskt sätt med bundna svarsalternativ (Bilaga 1).
Vid bundna svarsalternativ måste respondenten ta ställning till svarskategorier
som gjorts upp av författarna på förhand. Nackdelen kan vara om respondenten
inte uppfattar frågan korrekt vilket resulterar i bristande svar (Lundahl & Skärvad
1999). Detta har vi tagit hänsyn till genom att skapa ett enkelt upplägg med klara
påståenden för respondenten att ta ställning till. Vi har undvikt negativt
formulerade frågor, minimerat användandet av svåra ord och försökt hålla ner
antalet frågor. Vårt motto har varit att respondenten enbart ska behöva läsa frågan
en gång för att skapa en förståelse vilket förebyggde uttråkning och minskade
risken för feltolkningar hos respondenten. Enkäten innehåller bland annat frågor
med svarsskala, där 1 är stämmer helt och 4 stämmer inte alls. Vi har använt oss
av dessa fyra svarssteg för att respondenten ska tvingas ta ställning i varje fråga.
Nackdelen med att inte ha neutrala svarsalternativ är att de kan tvinga fram en
åsikt hos respondenten som egentligen inte finns (Ejlertsson 2005). Vi tror dock
att frågorna som vi ställt är av en karaktär som respondenterna bör ha en åsikt
om. Även om respondenten inte tidigare reflekterat över sin åsikt bör frågan
därmed skapa ett spontant, oreflekterat och ärligt svar.
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För att säkerställa att enkäten var utformad på ett lättförståeligt sätt valde vi att
genomföra en pilotstudie på 4 personer i olika åldrar. Då de uppfattade alla frågor
antog vi att detta även skulle gälla för kommande respondenter. Vidare har vi vid
insamling av respondentens enkät frågat om denne förstått samtliga frågor och
lämnat tillfälle för att uppkomna frågor och funderingar kunnat klargöras. Som
tidigare nämnt är det inom kvantitativa studier svårt att komplettera med data i
efterhand (Eliasson 2013). Efter insamling av enkäter blev det omöjligt för oss att
be respondenten komplettera enkäten då den var anonym. När vi valde vårt ämne
var vår grundtanke att studera bakomliggande variabler för preferens av ett visst
belöningssystem. För att försäkra oss om att inte ha för lite data inkluderades
frågor gällande personlig information som senare inte blev en del av vår studie. Vi
valde exempelvis i vår studie att inte göra skillnad på ålder eller om respondenten
har barn. Vi fann andra variabler som behandlats i vår studie mer passande utifrån
valda teorier.

2.4 Tillvägagångssätt för dataanalys
Vid kvantitativ dataanalys är det viktigt att tidigt i processen skapa en
medvetenhet om vilka tekniker som ska användas. Datamängdens art samt
urvalets storlek påverkar vilka tekniker som är tillåtna att analysera utifrån
(Bryman & Bell 2005). Vid sammanställning av insamlad data (Bilaga 4) har vi valt
att använda oss utav statistikprogrammet IBM SPSS Statistics 21.0. Alla statistiska
analyser och tabeller är gjorda genom detta program. För att hantera programmet
har vi använt oss av en bok (Ståhl 2011) lånad på universitetsbiblioteket som
behandlar alla delar som krävdes för att genomföra dataanalys.

2.4.1 Innehållsanalys och kodning
För att utföra statistiska beräkningar i IBM SPSS Statistics har svarsalternativ i vår
enkät kodats. Dikotom variabel är en variabel med två svarsalternativ (Bryman &
Bell 2005). Ett exempel på en dikotom variabel i vår enkät är kön där man har
kodats med 1 och kvinna till 2. Flera av våra frågor är så kallade ordinalvariabler
vilket enligt Bryman och Bell (2005) är variabler som kan rangordnas, men där
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avstånden mellan kategorierna inte är desamma överallt. Påståendena har i detta
fall kodats på en skala mellan 1-4, där 1 stämmer helt och 4 stämmer inte alls.
För att göra en innehållsanalys av vår kvantitativa enkätundersökning har en
kodningsmanual utformats (Bilaga 2). Kodningsmanualen innehåller ett antal
instruktioner angående hur kodningen ska genomföras och där hittas alla
kategorier som används för kodning av samtliga dimensioner. Manualen
innehåller även en förteckning över de kategorier som ingår i varje dimension
samt de siffror som svarar mot olika kategorier. Syftet är att underlätta så att
innehållet kan kodas på ett konsekvent sätt (Bryman & Bell 2005).

2.4.2 Univariat analys
Univariat analys görs på en variabel i taget. Ett vanligt förekommande
tillvägagångssätt är att genom en frekvenstabell presentera data vilken visar den
procentuella andelen som tillhör en viss grupp av utvalda personer. Tabellen kan
appliceras på alla typer av variabler (Ståhl 2011). Vår studie fokuserar på
butikssäljare som i dagsläget arbetar med ett fast belöningssystem. Det empiriska
kapitlet i denna studie inleds med en frekvenstabell som visar att alla
respondenter uppfyller detta kriterium. Vidare krävdes en uppdelning av
respondenter med preferens för tillämpning av fast- respektive provisionsbaserat
belöningssystem. Fördelningen framställdes i frekvenstabeller genom univariat
analys och blev grunden för vidare analys. Anledningen till vårt val av
frekvenstabeller är att de på ett tydligt sätt ger direkta svar på fördelningen.

2.4.3 Bivariat analys
Bivariat analys avser en analys av två variabler för att undersöka möjliga samband
och skillnader. Det finns olika tekniker för att analysera relationen, men det hela
styrs av vilka typer av variabler som innefattas i analysen (Bryman & Bell 2005).
Vi har utformat tre hypoteser för att se om en variabel påverkar preferens av ett
visst belöningssystem. Våra valda hypoteser innefattas av ordinalvariabler. Enligt
Ståhl (2011) är då ett vanligt analyssätt tillämpning av Spearmans rho. Vi har
nyttjat denna metod för analys av samband i en korrelationsanalys. För att
säkerställa att resultatet kunde generaliseras till gruppen testades urvalets
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statistiska signifikans för att avgöra om storleken av en korrelation var statistiskt
säkerställd (Ibid.). Den nivå som i vår studie accepteras är 1 % vilket i detta fall
innebär att endast 1 fall av 100 enkäter visar på avvikande mönster (Ejlertsson
2005.). Vid mätning av Spearmans rho placerar sig koefficienten mellan 1 och 0
där 1 perfekt samband och 0 inget samband. Koefficienten är positiv eller negativ
och beskriver därigenom riktningen på sambandet (Bryman & Bell 2005). För att
studera om det föreligger något beroende mellan de olika variablerna har vi i det
empiriska kapitlet fört in data i korstabeller som visar fördelningen mellan två
eller fler variabler.

2.5 Kvalitetsmått
Teorier innehåller begrepp som byggstenar. För att kunna använda begreppen
inom en kvantitativ undersökning måste de gå att mäta i verkligheten vilket kräver
att de översätts till konkreta variabler som exempelvis frågor i en
enkätundersökning. Det finns bland annat två sätt som värderar hur passande
valda översättningsmetoder är för att komma fram till slutsatser: validitet samt
reliabilitet (Bryman & Bell 2005). Validitet är det kvalitetsmått som mäter hur
pass väl en översättning mäter ett begrepp. Att bedöma validitet är avgörande
inom all vetenskaplig forskning (Lundahl & Skärvad 1999). Våra data är insamlad
via enkäter och innan denna framställdes togs relevanta teorier fram för vår studie
och utifrån dessa teorier skapades enkätfrågor (Bilaga 1). Hänsyn togs till
validiteten genom att utforma frågor som deducerats i valda teorier. Våra
enkätfrågor är nästintill tagna från valda teorier och vi har undvikit att
omformulera dem mer än nödvändigt.
Reliabilitet är ett sätt att mäta hur tillförlitlig en studie är och mäter i vilken
utsträckning en översättning av ett begrepp är stabilt eller pålitligt samt går att
upprepa med likvärdiga resultat (Bryman & Bell 2005). Vi anser att respondenten,
om denne arbetar under samma förhållanden, bör besvara enkäten enligt samma
mönster om studien genomförs ytterligare en gång. Resultaten bör därför inte
skilja sig i någon större utsträckning vilket visar på stabilitet i vår studie. Genom
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att utforma en enkät där respondenter själva svarat på frågor har vi undvikt
problem med internbedömarereliabilitet. Internbedömarereliabilitet, som är ett
reliabilitetsmått, kan annars leda till en subjektiv bedömning hos författarna
under studiens gång (Bryman & Bell 2005). Genom ovannämnda ställningstagande
och aktioner anser vi att det skapats en så hög trovärdighet och tillförlitlighet som
är möjlig för vår studie.

2.6 Bortfall
Forskare eftersträvar alltid att få en hög svarsfrekvens, men bortfall förekommer i
de flesta studier. Vid genomförandet av en enkätundersökning finns alltid en risk
för internt eller externt bortfall. Ett internt bortfall innebär att respondenten
feltolkar eller väljer att inte svara på några frågor (Bryman & Bell 2005). Vi har
nästan inte haft något internt bortfall i vår enkät, en respondent valde att inte ange
sin ålder vilket vi bedömer inte påverkar vårt resultat. Externt bortfall innebär att
respondenten inte svarar på enkäten (Ibid.). Ett problem med enkäter kan vara
bortfall av svar vilket gör det svårt att veta hur många enkäter som behöver
skickas ut och hur många som besvaras (Ejlertsson 2005). Då vi vid
enkätutdelningen hade personlig kontakt med butikssäljare kunde vi göra en
bedömning om hur många enkäter som kunde besvaras i butiken och sedan
jämföra detta med insamlat antal. På så vis kunde vi minska bortfall genom att
påminna respondenter att besvara utdelade enkäter. I vår enkätundersökning blev
bortfallet därigenom minimalt och svarsfrekvensen är över 90 % vilket vi antar är
tack vare vår personliga kontakt med butikerna. Vid utlämning av enkät
meddelade vi att vi hämtar deras ifyllda enkät under dagen alternativt senare i
veckan. Vid insamling av enkäter under slutet av veckan hade ett fåtal butiker
glömt att besvara vår enkät, men då de tidigare lovat att medverka i vår studie
ville de flesta ställa upp och enkäten kunde samlas in några timmar senare.
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2.7 Etiska överväganden
Motivation påverkas av den samtid och kultur medarbetaren ingår i och beroende
på dessa normer kan det finnas en del saker som kan tänkas vara känsliga att
svara på, exempelvis lön. I de flesta fall har respondenten en tanke om hur denne
upplever sin situation på arbetsplatsen, men känsligheten ligger i om denne vill
dela med sig av informationen (Hedegaard Hein 2012). Genom att främst följa de
etiska principer som tagits fram i svensk forskning (Bryman & Bell 2005) ville vi
skapa en trygghet för de berörda. Med medvetenhet om följder av deltagande,
positiva som negativa, och information om studiens genomförande är deltagarna
förberedda på vad som komma ska (Ibid.). För att skapa denna trygghet och få
fram all nödvändig information till respondenten bifogade vi i början av enkäten
ett brev med information om vilka vi är och varför vi ville göra denna
undersökning. Där inkluderades även våra kontaktuppgifter, information om
möjligheten att delges färdigt resultat samt underströks det att enkäten är helt
anonym. Det föll sig naturligt att vi valde att anonymisera respondenterna då vi
ville att deltagaren skulle känna sig trygg och svara sanningsenligt.
Till en början gick vi ut i butiker för att lämna enkäter, men då insåg vi att det inte
fanns möjlighet att få in svar från respondenterna medan vi väntade i butik. De var
ofta upptagna med kunder och många sa att de gärna besvarade enkäten under
lunchrasten eller vid ett senare tillfälle. Detta resulterade i att vi fick lämna
enkäterna på plats och hämta dem vid ett senare tillfälle. Vid första fältdagen
användes detta tillvägagångssätt, men när enkäterna hämtades upplevde vi att det
fanns en risk för att medarbetare samt butikschef tagit del av besvarad enkät utan
respondentens vetskap. Medvetenhet om detta kan ha skapat en rädsla hos
respondenten att svara sanningsenligt och medge eventuellt missnöje. Dessa
tankar tog vi hänsyn till genom att inte inkludera dessa enkäter i vår studie. Vid
nästa utlämningstillfälle valde vi att lämna enkäten i ett kuvert som kunde
förseglas efter besvarandet. Vi hoppas därför på att detta har skapat mer trygghet
hos respondenten.
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3. Teoretisk referensram
I följande kapitel behandlas teorier som ligger till grund för studien om
belöningssystem samt dess funktion som styrinstrument. Kapitlet inleds med en
beskrivning av kopplingen mellan belöningssystem och motivation, vidare presenteras
ett avsnitt med olika typer av belöningssystem. Kapitlet avslutas med teorier gällande
socialpsykologiska aspekter på motivation. Presenterade teorier ligger till grund för
utformandet av enkätfrågor samt analys av insamlad empirisk data och formandet av
slutsats.

3.1 Belöningssystem
Företag vill följa uppsatta mål och behöver därmed motivera sin personal att
arbeta i riktning mot dessa. Belöningssystem är ett system som används av företag
för att mäta och belöna anställdas arbetsprestation (Anthony & Govindarajan
2008).

3.1.1 Belöningar
För att styra sina anställda till arbete i riktning mot företagets mål tillämpar
företag belöningar utifrån sitt belöningssystem. Anställda tenderar att bli
motiverade av möjligheten att få belöningar vid goda arbetsprestationer.
Belöningar kan delges i olika former. Finansiella belöningar innefattar lön,
bonusar och förmåner (Anthony & Govindarajan 2008).
Två grundläggande belöningsformer som tillämpas på arbetsplatser är enligt
Anthony

och

Govindarajan

(2008)

fast

respektive

provisionsbaserat

belöningssystem. De olika belöningssystemen har sina för- och nackdelar (Laurelli
1990).
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Fast belöningssystem – Företaget rekryterar personal och betalar dessa
oberoende av arbetsprestation. Kompensation är följaktligen inte kopplad
till prestation och riskerar därför inte att utebli (Anthony & Govindarajan
2008). Fördelen blir därmed att säljaren slipper variationer i sin inkomst
vilket skapar en form av säkerhet som i sin tur kan öka lojalitet till
företaget. Fast lön minskar risken för intern konkurrens och främjar
samarbetet mellan medarbetarna. Det fungerar bättre när säljaren har liten
kontroll över när försäljningen kommer till stånd. Däremot kan nackdelar
skapas som exempelvis att säljaren inte känner ett ekonomiskt motiv för att
anstränga sig mer och sälja de produkter som är mest lönsamma för
företaget (Laurelli 1990).
Provisionsbaserat belöningssystem – Företaget rekryterar personal och
betalar dem utifrån utförd prestation. Kompensation är direkt kopplad till
prestation och riskerar därför att utebli vid icke tillfredställande resultat
(Anthony & Govindarajan 2008). Fördelen med provisionsbaserad lön är att
det tenderar att öka säljarens motivation och ge en extra sporre med hopp
om högre provision. Nackdelar som kan tänkas uppstå är att det inte
stimulerar till samarbete i försäljningsarbetet och svarar inte på säljarens
krav på en jämn och trygg inkomst. Provisionsbaserad lön tenderar att
fungera bäst när säljaren känner att de har en påverkan hos kunden vad
gäller val av köp (Laurelli 1990).
Företag har även möjlighet till att kombinera dessa belöningssystem till ett delvis
provisionsbaserat belöningssystem. De har då möjlighet till att eliminera
beskrivna nackdelar genom att skapa en stimulans till säljarna samtidigt som de
känner en ekonomisk trygghet i den fasta lönen (Laurelli 1990). Ur företagets
synvinkel kan det vara mer attraktivt att ha en koppling mellan intäkter och
kostnader men ur den anställdas synvinkel kan det vara tryggare att ha en fast lön
(Arvidsson 2005).
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3.1.2 Rättvis lön
Få personer anser att de har en för hög lön, tvärtom önskar de flesta människor sig
en högre lön. En vanlig tendens bland arbetare är att jämföra sin lön med de som
har en högre lön än dem som har en lägre. Frågan kring vad som anses vara en
rättvis lön är intressant och kan diskuteras vidare. Somliga anser att lönen ska öka
med utbildning medan andra anser att den ska baseras på utförd arbetsprestation.
Om en anställd känner att denne bidrar med en bättre arbetsinsats i jämförelse
med sin kollega kan ett missnöje skapas och därmed en uppfattning bildas om att
dennes lön är orättvis. Men med en provisionsbaserad lön kan medarbetare få
möjlighet att påverka sin inkomst och bli belönade för effektivitet och bra
prestationer. En förutsättning för lön efter prestation är dock att personalen ska
kunna påverka och förbättra arbetsenhetens resultat med egna arbetsinsatser
(Svensson 1997). Ett provisionsbaserat belöningssystem är tillämpningsbart inom
försäljning då det enkelt går att mäta varje säljares intäkt. Säljare behöver oftast
ingen speciell utbildning men det krävs en förmåga att kunna sälja företagets
produkter (Bayo-Moriones 2013).

3.2 Motivationsteori
Motivation är ett viktigt begrepp inom psykologin och försöker beskriva individers
beteende (Foster 2008). Flera teorier kring motivation har försökt att svara på
varför människor gör som de gör (Lawler 1973).

3.2.1 Herzbergs tvåfaktorteori
Psykologen Frederick Herzberg (1966) framställde tvåfaktorteorin som grundas i
en studie av hur arbetsmiljön kan påverka de anställdas inställning till arbetet.
Han studerade förhållandet mellan arbetstillfredsställelse och motivation för att
förstå vad som motiverar människor i arbetet. Resultatet blev att Herzberg skilde
på faktorer som påverkade arbetarnas tillfredställelse och vantrivsel, dessa
kallades för motivation- respektive hygienfaktorer (Ibid.). I Figur 1 åskådliggörs
Herzbergs två faktorer, vilken den ena kan skapa motivation samt den andra
orsaka vantrivsel, samt vad de innefattar:
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Övervakning
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Relationer med
kollegor

Kan orsaka
vantrivsel
Figur 1: Herzbergs tvåfaktorteori

De studerade beskrev sina tillfredställande upplevelser på arbetsplatsen som
faktorer relaterade till egna arbetsprestationer. Dessa motivationsfaktorer leder
till långvarig motivation och är prestation, erkännande, själva arbetsuppgiften,
ansvar och befordring. Avsaknaden av motivationsfaktorer framkallade inte ett
alltför påtagligt missnöje hos de anställda, men om de uppfylldes gick det att tyda
en högre trivsel. Motivationsfaktorerna förknippades med positiva händelser
medan hygienfaktorerna förknippades med negativa händelser. Vid uteblivandet
av hygiensfaktorer uppstod nämligen uttalad vantrivsel. Om dessa uppfylldes på
arbetsplatsen uttryckte de anställda enbart en neutral åsikt angående
tillfredställelsen. Följaktligen kunde uppfyllelse av hygienfaktorerna inte höja
motivationen hos de anställda. Hygiensfaktorerna, vilka är arbetsvillkor,
övervakning, lön och förmåner samt relationer med kollegor är relaterade till den
direkta arbetsplatsen (Porter m fl 2003). Herzbergs studie (1966) gav till resultat
att motivation och vantrivsel är två åtskilda begrepp. En anställd kan därför vara
motiverad på arbetsplatsen och samtidigt vantrivas på grund av avsaknaden av
hygienfaktorer. Kontrasten blir som exempel att lönen är en hygienfaktor som inte
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långsiktigt kan motivera en anställd (Rubenowitz 2004). Herzbergs tvåfaktorteori
har fått både stöd och kritik genom åren. Kritiken säger att Herzberg inte beaktar
de individuella skillnaderna utan har en utgångspunkt i att alla individer är lika.
Senare studier har angett lönen som betydelsefull för både arbetstrivsel och
motivation. Inställning till lönens betydelse kan skilja sig åt på individnivå då
människors motivationsfaktorer inte är förallmänliga (Abrahamsson & Andersen
2005; Porter m fl 2003).

3.2.2 McClellands behovsteori
Enligt McClellands teori (1967) erhåller människor redan tidigt i livet särskilda
behov genom händelser och upplevelser i samhället. Dessa behov kan enligt
McClellands betraktas som personlighetsdrag som påverkar hur individer utför
sitt arbete och blir motiverade av belöningar (Porter m fl 2003). Denna
behovsteori bygger på tre behov i en organisationsmiljö: prestation- makt- samt
gemenskapsbehov. Enligt McClelland finns ingen hierarkisk rangordning mellan
behoven. Ett specifikt behov behöver inte vara uppfyllt för att nästa ska kunna
väckas till liv, men ett behov är alltid dominant i förhållande till de andra två
(Hedegard Hein 2012). Individer med ett dominant prestationsbehov känner ett
stort behov av att lyckas och brukar kallas högpresterande personer. Deras tankar
kretsar kring den egna prestationsförmågan. De som känner ett stort maktbehov
lägger större vikt vid status, prestige och att kunna påverka andra snarare än att
genomföra en god arbetsprestation. De med ett starkt behov av gemenskap
benämns som lågpresterande personer, de värdesätter social tillhörighet och
värderar högst att bli omtyckta samt vinna acceptans hos sina medarbetare
(Porter m fl 2003).

3.3 Förväntansteorier
Förväntansteori är en inflytelserik teori som kommit till för att komplettera
behovsteori. Förväntansteori säger, liksom behovsteorin, att behov är en källa till
ett beteende men att det i sig inte enbart kan förklara en individs handlingar.
Individen handlar utifrån en förväntan om att ett önskat resultat ska uppfylla ett
behov (Hedegaard Hein 2012).
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3.3.1 Vroom
Psykologen Vroom (1964) utformade en förväntansteori där han menade att
människans motivation är en funktion av dennes preferenser för en belöning och
förväntningar om att ansträngning kan leda till önskad belöning. Det har en
avsevärd betydelse om individen tillskriver belöningen ett värde. Vroom (Ibid.)
utesluter objektiva generaliseringar då han understryker att människan baserar
sitt beteende på subjektiva uppfattningar. Förväntansteori bygger på tre faktorer:
förväntningar, instrumentalitet samt valens. Människan måste se ett samband
mellan dessa tre faktorer för att denne ska bli motiverad till att anstränga sig.
I figur 2 presenteras en bildlig förklaring av förhållandet mellan Vrooms tre
faktorer:

Förväntningar

Ansträngning

Instrumentalitet

Prestation

Belöning

Figur 2: Vrooms förväntansteori
Valens

Förväntningar – Förklarar förhållandet mellan ansträngning och
prestation och beskriver individens förväntan om att dennes ansträngning
leder till önskad prestation. Om denna förväntning inte finns, kommer
individen sakna motivation för att anstränga sig till en viss prestation. När
en individ ska välja mellan två eller flera prestationsalternativ är det
följaktligen inte individens preferens som avgör valet, det måste finnas en
förväntan om att prestationen kan genomföras (Hedegaard Hein 2012).
Instrumentalitet – Förklarar förhållandet mellan prestation och belöning
och beskriver individens tro om att utförd prestation leder till en belöning.
Vroom (1964) förklarar att om en önskad belöning är en säker utdelning av
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en viss prestation får instrumentaliteten värdet 1. Om det dock inte är
sannolikt att utförd prestation leder till önskad belöning blir värdet 0
(Ibid.). Följaktligen kommer motivationen, inom en arbetsmiljö, att vara 1
hos en medarbetare om denne bedömer att utförd prestation leder till en
belöning (Hedegaard Hein 2012).
Valens - Omfattar hur mycket individen värderar belöningen. Valens är
positiv när en belöning önskas, negativ när den inte önskas eller neutral när
individen är likgiltig för belöningen. Valens är en subjektiv uppfattning,
baserad på förväntningar och styrka i att individen kan utföra en viss
prestation som leder till belöningen. Ett exempel är att en medarbetare kan
vilja arbeta effektivt för att det finns förväntan om att utförd prestation
leder till en önskad belöning. Det finns alltså ingen önskan i sig att arbeta
effektivt utan det är belöningen som blir personens drivkraft. Om ett
företag vill motivera sina anställda måste de välja belöningar som har en
positiv valens för just deras anställda (Hedegaard Hein 2012).

3.3.2 Porter & Lawler
Porter och Lawler (1968) höll till viss del med Vrooms (1964) förväntansteori,
men ville modifiera den då de ansåg att ansträngning inte alltid leder till önskad
prestation. I enighet med Vroom (Ibid.) var målet att relatera ansträngning,
prestation och belöning till motivation. Porter och Lawler (1968) tog dock hänsyn
till ytterligare variabler för att se till prestationen i sin helhet och inte endast
begränsa sig till belöningens motivationsverkan. De menade att personal, trots
existerande motivation, kan sakna möjlighet att utföra sina arbetsuppgifter. Detta
när den anställde saknar kunskap och information om uppgiftens karaktär. Vid
utebliven kompetens eller saknad av insikt om vilka ansträngningar som krävs för
att genomföra uppgiften spelar motivationen ingen roll för ett lyckat
genomförande. Porter och Lawler (Ibid.) menar därmed tillskillnad från Vrooms
modell (1964) att människans kunskap om uppgiften spelar en viktig roll för
motivation.
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3.4 Hypoteser
För att besvara studiens forskningsfråga har den teoretiska referensram som
redogjorts för i detta kapitel mynnat ut i tre hypoteser vilka lyder som följande.

3.4.1 Hypotes 1
Vroom (1964) grundade individens preferens i ett val på förväntningar om
belöningen. För att butikssäljaren ska preferera ett delvis provisionsbaserat
belöningssystem måste denne även ha en förväntan om att prestera tillräckligt för
att belöningssystemet ska bli gynnsamt. För att kunna prestera behöver säljaren
kunna påverka sina försäljningssiffror. Laurelli (2009) menade att ett
provisionsbaserat belöningssystem fungerar bäst när butikssäljaren har möjlighet
till påverka kundens köpval. Utifrån nämnda teorier formulerades en hypotes. Om
en butikssäljare känner att denne kan påverka kundens köpval, och därmed egna
försäljningssiffror, skapas en förväntan om att uppnå tillräckligt höga resultat för
att ett delvis provisionsbaserat belöningssystem ska bli gynnsamt.
H1 = Finns det ett samband mellan butikssäljares uppfattning om de kan
påverka kundens köpval och preferens för ett visst belöningssystem?

3.4.2 Hypotes 2
Porter och Lawler (1968) höll till viss del med Vroom (1964), men utvecklade
hans teori. De menade att motivation inte spelar någon roll om kunskap inte finns
för att genomföra uppgiften. Är fallet så att tillräcklig kunskap inte finns har
motiverande belöningar inget värde för butikssäljaren. Hypotesen utformades
enligt

följande

resonemang:

Butikssäljare

med

preferens

för

ett

fast

belöningssystem anser sig inte ha tillräcklig kunskap och sannolikheten för att ett
delvis provisionsbaserat belöningssystem ska bli gynnsamt är inte nåbart.
H2 = Finns det ett samband mellan butikssäljares uppfattning om tillräcklig
kompetens på arbetsplatsen och preferens för ett visst belöningssystem?
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3.4.3 Hypotes 3
Svensson (1997) diskuterar kring medarbetares åsikt angående en rättvist satt
lön. Enligt honom finns det en delad uppfattning gällande vad lönen ska baseras på
för att den ska upplevas som rättvis. Laurelli (2009) nämner förslagsvis en
provisionsbaserad lön som ett tillämpningsbart alternativ. Fast lön är oberoende
av arbetsprestation vilket innebär att vissa medarbetare kan prestera mer än
andra, men ändå få samma belöning. Detta kan leda till missnöje och känsla av att
de presterar mer än vad de får betalt för (Ibid.). Utifrån detta ville vi studera om
respondenter som anser sig prestera mer än vad de får betalt därmed prefererar
ett delvis provisionsbaserat belöningssystem.
H3 = Finns det ett samband mellan butikssäljares åsikt gällande nuvarande löns
spegling av utförd arbetsprestation
belöningssystem?
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och preferens för ett visst

4. Empiriskt material
I följande kapitel presenteras de resultat som samlats in via en enkät besvarad av
butikssäljare inom detaljhandeln. Inledningsvis redogörs för grundläggande fakta om
butikssäljarens

arbete

och

preferenser

för

belöningssystem.

Vidare

ställs

butikssäljares preferenser mot olika variabler för att visa på samband. Kapitlet
avslutas med korrelationsanalyser som utifrån tre hypoteser studerats med hjälp av
Spearmans rho som teknik. Insamlat empiriskt material utgör grunden för nästa
kapitel, Analys.

4.1 Butikssäljarens arbete
En butikssäljares uppgift är att registrera kunders köp och ta betalt. Som för alla
säljjobb är arbetet fyllt med kundkontakt och det är viktigt att butikssäljare
levererar god service. Krav som genomförd gymnasieutbildning ställs oftast, men
det finns möjlighet att få jobb tack vare personlighet. Annan vidare utbildning
inom handelsområdet är en merit (Arbetsförmedlingen 2014).

4.2 Preferens av belöningssystem
Frekvenstabell 1: Fråga 6 i bilaga 1 – Nuvarande belöningssystem

Jag har
Frekvens
Procent (%)

Fast lön
104
100

Provision
0
0

Total
104
100

Frekvenstabell 2: Fråga 13 i bilaga 1 – Önskat belöningssystem

Jag vill avstå från 20 % av min fasta lön och komplettera med en
provisionsbaserad del som grundas på min arbetsprestation?
Frekvens
Procent (%)

Nej
83
79,8

Ja
21
20,2
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Total
104
100

Denna studie grundar sig i ett urval på 104 respondenter där alla arbetar som
butikssäljare på en arbetsplats som tillämpar fast lön. Av dessa 104 personer är
det 21 personer som kan tänka sig att avstå från 20 % av sina fasta löner och
komplettera med en provisionsbaserad del som grundas på arbetsprestation. 83
personer har svarat att de inte kan tänka sig detta utan vill behålla sina fasta löner.
Vidare i detta kapitel kommer personliga variabler att ställas i relation mot
butikssäljare med preferens för antingen ett fast- eller delvis provisionsbaserat
belöningssystem.

4.3 Rättvis lön
Korstabell 1: Fråga 14 i bilaga 1 – Laurelli

Jag känner att min lön är rättvis och speglar min arbetsprestation

Fast lön
Stämmer helt
Stämmer till stor del
Stämmer till liten del
Stämmer inte alls
Total

Lönepreferens
Delvis provision
8
0
73
3
2
17
0
1
83

21

Total
8
76
19
1
104

Respondenterna har gett uttryck för sina uppfattningar angående deras nuvarande
lön och om den på ett rättvist sätt återspeglar arbetsinsatser (fråga 14 i bilaga 1).
Svensson (1997) uppmärksammade en skillnad i anställdas åsikter om vad som är
en rättvis lön och vad den ska baseras på. Vid fördelningen av de olika
preferensgrupperna visas en tydlig skillnad. Av tabellen går det att utläsa att de
anställda som förespråkar en fast lön till större del känner sig tillfredsställda med
sin nuvarande lön medan den andra preferensgruppen känner att deras lön inte är
representativ gentemot utförd arbetsprestation.
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4.4 Herzbergs tvåfaktorteori
Korstabell 2: Fråga 12 i bilaga 1 – Herzbergs tvåfaktorteori

Herzbergs tvåfaktorteori - Lön som motivationsfaktor
Lönepreferens

Fast lön
1

Lön och förmåner
Uppskattning
Totalt

1
2

Delvis provision
2
Totalt
77
17
6
4
83
21

94
10
104

Vid utformandet av en fråga berörande Herzbergs tvåfaktorteori (1966) har vi bett
respondenten i fem olika påståenden välja de svar som motiverar dem mest
utifrån antingen hygien- eller motivationsfaktorer (fråga 12 i bilaga 1). I frågan är
hygienfaktorerna placerade i vänstra kolumnen och motivationsfaktorerna i den
högra. Resultatet visar på att de flesta respondenter valde lön som
motivationsfaktor framför uppskattning av arbetsledare, detta oberoende av deras
prefererade belöningssystem. I resterande påståenden visades inget tydligt
mönster mellan preferensgrupperna för fast- respektive provisionsbaserat
belöningssystem (Bilaga 3). Av totalt 104 respondenter har 94 stycken ansett att
lön är en högre motivationsfaktor än uppskattning från arbetsledare. Skillnader i
preferensgrupper kunde inte tydas – mer än 90 % med preferens för ett fast
belöningssystem samt 80 % av de med preferens för ett delvis provisionsbaserat
angav lön som föredragen motivationsfaktor.

4.5 McClellands behovsteori
Korstabell 3: Fråga 10 och 11 i bilaga 1 – McClellands teori

McClellands teori - Personliga preferenser
Lönepreferens
Tävlingsinstinkt
Fast lön
Tävlingsinstinkt
Delvis provision
Totalt

1
2
1
2

Arbetsprestation/Gemenskap
1
2
Totalt
0
2
81
0
18
0
3
0
102
2
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2
81
18
3
104

Respondenterna fick besvara två frågor som representerar McClellands
behovsteori. Han argumenterar för att det finns tre typer av människor. Somliga
känner ett prestationsbehov, andra behovet att vara del av en gemenskap och
resterande ett maktbehov (McClelland 1967). Vid utformning av frågor valdes
maktbehovet bort och fokus hamnade istället på att urskilja respondentens behov
för att antingen prestera eller vara del av en gemenskap. Första frågans (fråga 10 i
bilaga 1) två svarsalternativ är: 1. Utföra en god arbetsprestation, 2. Bli omtyckt av
kollegor. Andra frågan (fråga 11 i bilaga 1) om tävlingsinstinkt hade följande
svarsalternativ: 1. Förbättra försäljningssiffror genom att tävla med mig själv, 2.
Tillsammans med kollegor förbättra butikens försäljningssiffror. Ur tabellen går
det att utläsa antalet butikssäljare som vill arbeta med ett fast- respektive
provisionsbaserad belöningssystem samt deras svar med utgångspunkt i
McClelland teori (1967). 102 av totalt 104 respondenter har svarat att de hellre
vill utföra en god arbetsprestation än att bli omtyckt av kollegor. Vidare går det att
utläsa att utav de 21 personer som vill arbeta med ett delvis provisionsbaserat
belöningssystem har 18 personer angett att de vill utföra en god arbetsprestation
samt förbättra sina försäljningssiffror genom att tävla med sig själva.

4.6 Vrooms förväntansteori
Korstabell 4: Fråga 15 i bilaga 1 – Vroom och Laurelli

Vroom och Laurelli - Jag känner att Jag kan påverka kundens köpval i butik

Fast lön
Stämmer helt
Stämmer till stor del
Stämmer till liten del
Stämmer inte alls
Total

Lönepreferens
Delvis provision
1
6
26
14
47
1
9
0
83

21

Total
7
40
48
9
104

Vroom (1964) har en teori för att förstå och påverka människors motivation.
Laurelli (1990) har en teori gällande provisionsbaserad belöning och att det
fungerar bäst när den anställde anser sig kunna påverka kundens köpval i butik.
Utifrån dessa två teorier har vi framställt en fråga. Av tabellen ovan går det att
29

utläsa att 47 respondenter som föredrar ett fast belöningssystem känner att de till
en liten del kan påverka kundens köpval. Detta till skillnad från respondenter med
preferens för ett delvis provisionsbaserat belöningssystem där endast en
respondent känner att de till liten del kan påverka kundens köpval.

4.7 Porter och Lawlers förväntansteori
Korstabell 5: Fråga 8 i bilaga 1 – Porter & Lawler
Porter & Lawler - Jag upplever att jag vet vad som förväntas av mig på jobbet

Fast lön
Stämmer helt
Stämmer till stor del
Stämmer till liten del
Stämmer inte alls
Total

Lönepreferens
Delvis provision
46
12
32
8
5
0
0
1
83

Total
58
40
5
1

21

104

Korstabell 6: Fråga 9 i bilaga 1 – Porter & Lawler
Jag upplever att jag har den kunskap som krävs för att utföra mitt arbete

Fast lön
Stämmer helt
Stämmer till stor del
Stämmer till liten del
Stämmer inte alls
Total

Lönepreferens
Delvis provision
47
12
33
8
3
0
0
1
83

21

Total
59
41
3
1
104

I enkäten fick respondenterna besvara två frågor (fråga 8 och 9 i bilaga) gällande
huruvida de vet vad som förväntas av dem på jobbet samt om de upplever att de
har den kunskap som krävs för att utföra sina arbeten. Dessa frågor utformades
från Porter och Lawlers (1968) teorier kring förväntningar. De menade att om
människan saknar kompetens för att utföra en uppgift spelar motiverande
belöningar ingen roll. Utifrån ovanstående tabeller går det att utläsa
respondenternas svar med en fördelning av preferenser för ett fast- respektive
delvis provisionsbaserat belöningssystem. 98 av 104 respondenter känner att de
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till stor del eller helt vet vad som förväntas av dem på arbetsplatsen. 100 av 104
respondenter upplever att de har den kunskap som krävs för att utföra sitt arbete.

4.8 Korrelationsanalyser
För att beskriva samband mellan respondenternas belöningspreferens i relation
till valda variabler har tre hypoteser studerats genom korrelationsanalys.

4.8.1 Hypotes 1
Korrelationsanalys 1
Korrelation 1
Belöningspreferens
Spearman’s rho
Korrelations koefficient
-,540**
Påverka köp
Sig. (Tvåsidig)
,000
N
104
**. Korrelation är signifikant på 0,01-nivån (tvåsidigt test)

Korrelation 1 visar relationen mellan respondenternas lönepreferens (fråga 13 i
bilaga 1) samt deras uppfattade förmåga att påverka kundens köpval i butik (fråga
15 i bilaga 1). Respondentens känsla av att kunna påverka kundens köpval
besvarades i en svarskala där 1 indikerade totalt instämmande medan 4
indikerade total oenighet i frågan. Fast lön kodades till 1 och preferens för ett
provisionsbaserat system kodades till 2. Ur tabellen går det att utläsa att det finns
ett medelstarkt negativt samband. Förenklat innebär detta att respondenter med
preferens för ett provisionsbaserat system har en uppfattning om att de till större
del kan påverka kundens köpval. Detta till skillnad från respondenter med
preferens för en fast lön som uppvisar en tendens att inte anse sig kunna påverka
kundens köpval i lika stor utsträckning.
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4.8.2 Hypotes 2
Korrelationsanalys 2
Korrelation 2
Spearman’s rho
Kunskap

Korrelations koefficient
Sig. (Tvåsidig)
N

Belöningspreferens
,001
,989
104

Korrelation 2 visar sambandet mellan respondenternas lönepreferens (fråga 13 i
bilaga 1) samt om de anser att de innehar den kompetens som krävs för att utföra
sina arbeten (fråga 9 i bilaga 1). Fast lön kodades till 1 och preferens för ett
provisionsbaserat system kodades till 2. Respondentens uppfattning om dennes
kompetens är tillräckligt hög för att kunna utföra sitt arbete besvarades i en
svarskala där 1 indikerade totalt instämmande medan 4 indikerade total oenighet
i frågan. Ur tabellen går det inte att utläsa ett samband. Med detta sagt är
respondentens preferens för ett visst belöningssystem, enligt studiens urval, inte
beroende av deras uppfattning om kunskapsnivå.

4.8.3 Hypotes 3
Korrelationsanalys 3
Korrelation 3
Belöningspreferens
Spearman’s rho
Korrelations koefficient
,759**
Rättvis lön
Sig. (Tvåsidig)
,000
N
104
**. Korrelation är signifikant på 0,01-nivån (tvåsidigt test)

Korrelation 3 visar sambandet mellan respondenternas lönepreferens (fråga 13 i
bilaga 1) samt om de anser att deras nuvarande fasta lön återspeglar utförd
arbetsprestation (fråga 14 i bilaga 1). Respondentens uppfattning om dennes lön
är rättvis i förhållande till utförd arbetsprestation besvarades i en svarskala där 1
indikerade totalt instämmande medan 4 indikerade total oenighet i frågan. Fast
lön kodades till 1 och preferens för ett delvis provisionsbaserat belöningssystem
kodades till 2. Ur tabellen går det att utläsa att det finns ett starkt positivt
samband. Förenklat innebär detta att respondenter med preferens för ett
provisionsbaserat system har en uppfattning om att de inte har en lön som
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återspeglar deras arbetsprestation. Detta skiljer sig från respondenter med
preferens för en fast lön vilka indikerar att de tycker att deras lön är rättvis i
förhållande till utförd arbetsprestation.
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5. Analys
I kapitel fem kommer empiriskt insamlat material samt den teoretiska referensram
som står till grund för denna studie behandlas. Strukturen från det teoretiska samt
empiriska kapitlet har frångåtts och anpassats till ett upplägg mer lämpat för denna
analys.

5.1 Vilja att förändra?
Syftet med denna studie var att beskriva om det fanns personliga variabler som
påverkar butikssäljares preferens för ett fast- respektive delvis provisionsbaserat
belöningssystem. För vår analys har vi utifrån insamlad data placerat in våra
respondenter i två olika preferensgrupper, där den ena föredrar ett delvis
provisionsbaserat belöningssystem medan den andra föredrar ett fast sådant.
Inom denna fördelning har vi därefter studerat likheter i personliga variabler hos
vårt urval av butikssäljare.
Vid ett delvis provisionsbaserat belöningssystem är belöningen kopplad till
prestation och därför belönas alltid tillfredställande resultat (Anthony &
Govindarajan 2008). Av de 104 svar vi erhållit angav 21 personer att de vill arbeta
med ett delvis provisionsbaserat belöningssystem (Frekvenstabell 1). Detta
innebär att mer än var femte butikssäljare i vårt urval vill arbeta med ett delvis
provisionsbaserat belöningssystem. Att generalisera och påstå att detta gäller för
alla butikssäljare anser vi är felaktigt. Som tidigare nämnts kan ett urval av denna
karaktär inte dra slutsatser kring alla butikssäljares preferenser (Bryman & Bell
2005). Vi ser dock ett visst intresse i vårt urval av butikssäljare att arbeta enligt ett
delvis provisionsbaserat belöningssystem och bedömer vår studie aktuell.
Bland de först ställda frågorna i enkäten fick respondenten svara på om denne i
dagsläget arbetar enligt ett fast- eller provisionsbaserat belöningssystem
(Frekvenstabell 2; fråga 6 i bilaga 1). Detta då studien beskriver preferens av
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belöningssystem hos butikssäljare som vid undersökningstillfället arbetade enligt
ett fast belöningssystem. Vi ville försäkra oss om att skapa en unison grupp samt
enkelt kunna sortera bort de som inte uppfyllde vårt kriterium. Vi förmodade att
de flesta butikssäljare arbetade med fast belöning vilket även bekräftades vid
analys av insamlad data då alla respondenter svarat att de arbetade enligt ett fast
belöningssystem.

5.2 Personliga variablers påverkan
Herzberg (1966) ansåg i sin tvåfaktorteori att lön inte fungerar som en drivkraft
för att belöna anställda. Kritik som dock riktats mot denna teori är att han
generaliserat sina observationsobjekt och att motivationsfaktorer kan skilja sig
mellan anställda (Abrahamsson & Andersen 2005; Porter m fl 2003). Denna kritik
har vi avsett studera då vi skiljer mellan två grupper gällande preferens för lön
som drivkraft. Studien studerar om en delvis provisionsbaserad belöning
motiverar butikssäljare vilket går emot Herzbergs teori om att lön inte kan
användas som motivationsfaktor. Vi fann ett intresse i att se om våra respondenter
skiljer på motivations- och hygienfaktorer på liknande sätt beroende av vilken
preferensgrupp de tillhör. Därefter skapade vi fråga 12 i enkäten (Bilaga 1) där
respondenten fick ta ställning till vad som motiverar denne högst. Kunde det vara
så att vissa respondenter betraktade lön som en motivationsfaktor. Det föll sig
naturligt för oss att anta att butikssäljare med preferens för ett delvis
provisionsbaserat belöningssystem även motiveras av lön och inte enbart ser det
som en hygienfaktor. Frågan utformades för att tvinga respondenten att ta
ställning till vad som motiverar denne högst på arbetsplatsen. På ena sidan
placerades fem hygienfaktorer och på den andra sidan relaterades, enligt oss, fem
passande motivationsfaktorer. Vår tanke att det skulle finnas en skillnad i de olika
gruppernas värdering av god lön och förmåner i relation till uppskattning från
arbetsledare stämde ej. Vi kan genom våra insamlade data inte finna mönster i hur
de två preferensgruppernas val av motivationsfaktor skiljer sig (Korstabell 2).
Mönster kunde inte uttydas då även preferensgruppen för fast lön föredrog god
lön och förmåner framför uppskattning som en motivationsfaktor. Av totalt 104
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respondenter ansåg 94 stycken att lön är en högre motivationsfaktor än
uppskattning från arbetsledare. Med detta sagt kan vi dock dra slutsatsen att vi
delar Abrahamsson och Andersens (2005) samt Porter med fleras (2003) kritik
mot att lön enbart skulle vara en hygienfaktor. Enligt vårt resultat motiveras de
flesta butikssäljare av lön och förmåner, men detta grundar sig inte i preferensen
för ett visst belöningssystem.
Vroom (1964) beskrev valens som individens preferens av belöning där en
prefererad belöning har en positiv valens medan en ej önskvärd har en negativ. I
vår studie är belöningsalternativen fast- respektive delvis provisionsbaserad
belöning.

Valensen

gällande

butikssäljarens

preferens

grundar

sig

på

förväntningar om ett byte av belöningssystem påverkar denne positivt eller
negativt. Vi tror, liksom Laurelli (2009) inte att någon butikssäljare skulle tacka
nej till provisionsbaserad belöning om det genom detta fanns garanti för
löneförhöjning. Vi menar att respondenter med preferens för en delvis
provisionsbaserad belöning grundar sin åsikt på förväntan om att kunna prestera
tillräckligt för att öka sin lön. På motsvarande sätt tror vi att respondenter med
preferens för ett fast belöningssystem känner oro för att inte kunna prestera
tillräckligt och därmed sänka sin lön. Detta resonemang baserar vi på Vrooms
andra grundbegrepp, instrumentalitet (Hedegaard Hein 2012). Butikssäljare som i
enkäten uttryckt en vilja att fortsatt arbeta med en fast belöning ser inte en
sannolikhet i att ett byte av belöningssystem kommer leda till önskat resultat. För
dessa respondenten blir motivationen till ett byte lika med noll. Grundbegreppet
förväntningar (Ibid.) behandlar förhållandet mellan ansträngning och prestation.
Butikssäljare måste i sitt val av prefererat belöningssystem utefter förväntningar
beakta sannolikheten att kunna utföra önskad prestation. Här drar vi en parallell
till Laurellis teori (2009) som menar att ett provisionsbaserat belöningssystem
fungerar bäst när butikssäljare har möjlighet att påverka kundens köpval. Vi
menar att butikssäljare inte bör ha en förväntan om att ett delvis
provisionsbaserat belöningssystem ska bli lönsamt om de inte anser att de kan
påverka sina försäljningssiffror. Laurelli (1990) menar att fast lön fungerar bättre
då säljaren har liten kontroll över när försäljningen kommer till stånd. Detta
bestyrks även genom vårt urval där de respondenter som prefererat ett fast
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belöningssystem har en lägre känsla av att kunna påverka kundens köpval och
därmed har liten kontroll över försäljningen (Korstabell 4). Sannolikheten att
butikssäljaren

har

en

förväntan

att

uppnå

positivt

resultat

genom

belöningssystembyte bör vara högre om denne anser sig kunna påverka
försäljningssiffror.
Det föll sig naturligt att forma en enkätfråga angående butikssäljarens uppfattning
om att kunna påverka kundens köpval i butik (fråga 15 i bilaga 1). Cirka hälften av
alla respondenter med preferens för ett fast belöningssystem anser sig endast till
liten del kunna påverka kundens köpval. Detta till skillnad från preferensgruppen
för ett delvis provisionsbaserat belöningssystem som anser sig ha en större
påverkan på kundens köpval (Korstabell 4). Vi har gjort en korrelationsanalys
genom ett hypotestest och även där påvisat en signifikans (Korrelationsanalys 1).
Sambandet styrker ovanstående resonemang gällande att den preferensgrupp som
vill arbeta med ett delvis provisionsbaserat belöningssystem har en högre känsla
av att kunna påverka kundens köpval. Förväntan om att kunna påverka kundens
köpval och därmed möjligheten att influera försäljningssiffror skapade i vår studie
ett klart samband i förhållande till val av prefererat belöningssystem.
Butikssäljares känsla av att kunna påverka kundens köpval kan grunda sig i
faktorer som inte omfattas av denna studie. Då vår studie varit anonym kan vi inte
med säkerhet veta inom vilket företag varje enskild respondent arbetar och hur
deras unika arbetssituation ser ut. Om butiksmiljön skulle ha någon påverkan på
butikssäljarens förväntan av framtida resultat har vidare inte undersökts i denna
studie. Enligt vårt resultat kan vi påvisa att det finns ett samband där butikssäljare
som föredrar ett delvis provisionsbaserat belöningssystem likaså känner att de
kan påverka kundens köpval.
Vissa butikssäljare kan ha större möjlighet att skapa god personlig service och
påverka kundens köpval. Vi menar att detta kan bero på faktorer såsom
butiksutformning vilken kan skapa olika möjligheter till personlig interaktion med
kunden beroende av storlek. Om butikssäljarens uppfattning av att kunna påverka
kundens köpval är beroende av vilken arbetsmiljö denne arbetar i behandlas inte i
denna studie, men är enligt oss värt att diskutera vidare. Vi tror att andra faktorer
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såsom personliga variabler kan påverka preferensen av belöningssystem.
För att vidare studera ovanstående antagande har vi tillämpat McClellands (1967)
teori om att det existerar tre olika personlighetstyper. Denna teori anpassades till
vår

studie

genom

valet

av

två

personlighetstyper,

prestations-

samt

gemenskapssökande typen. Den tredje maktsökande personlighetstypen valdes
bort då våra respondenters position i företaget bör vara jämställd. Vi tror att
studier av personer med maktbehov lämpar sig bättre i en studie om den
hierarkiska strukturen inom ett företag. För att upptäcka vilken personlighetstyp
respondenten tillhörde utformades två frågor (fråga 10 & 11 i bilaga 1) med
utgångspunkt i McClellands teori (1967). Tanken bakom fråga 10 var att studera
vilken personlighetstyp respondenterna tillhörde. Vi ville undersöka om det fanns
en skillnad i vilken personlighetstyp respondenten tillhörde beroende av det
belöningssystem som prefererats. Svarsalternativ 1 i fråga 10 representerade
prestationssökande medan svarsalternativ 2 representerade gemenskapssökande.
Ur våra data har det inte funnits samband mellan preferens för belöningssystem
samt vilken personlighetstyp respondenten tillhör. Nästan alla respondenter har
prefererat att utföra en god arbetsprestation över att bli omtyckt av kollegor.
Vidare formulerades fråga 11 för att se om prestationssökande respondenter
föredrar att förbättra butikens försäljningssiffror individuellt då McClelland
beskrev att den prestationssökande typens tankar främst kretsar kring den egna
prestationsförmågan (Porter m fl 2003). I enkätfrågan påvisades det skillnader
mellan de olika preferensgrupperna gällande på vilket sätt de vill förbättra
butikens försäljningssiffror. I en korstabell (Korstabell 3) som skapats utifrån
insamlad data (fråga 10, 11 & 13 i bilaga 1) visas att alla i preferensgruppen för ett
fast belöningssystem föredrog att tillsammans med sina kollegor arbeta för att
förbättra resultat. Detta till skillnad från preferensgruppen för ett delvis
provisionsbaserat belöningssystem där över 95 % värderade att tävla individuellt
högst. Laurelli (1990) menade att ett delvis provisionsbaserat belöningssystem
inte stimulerar till ett samarbete i försäljningsarbetet. Våra resultat styrker denna
teori då respondenter med preferens för ett fast belöningssystem värdesatt att
tävla tillsammans med kollegor framför individuellt.
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Vårt urval visar att

respondenterna

liksom

Laurelli

(Ibid.)

kan

ha

förknippat

ett

delvis

provisionsbaserat belöningssystem med individuella prestationer som kan skapa
intern konkurrens. Hos de respondenter som högst värderar samarbete med
kollegor uttrycks därför ingen preferens för ett delvis provisionsbaserat
belöningssystem. Med detta sagt fastställer vi att en majoritet av vårt urval vill
utföra en god arbetsprestation på arbetsplatsen, skillnaden utmärker sig i om
butikssäljaren vill prestera själv eller i grupp. Utifrån detta resultat har en tanke
växt hos oss om viljan att arbeta enligt ett delvis provisionsbaserat
belöningssystem skulle varit högre ifall den var gruppbaserad och butikssäljarna
fick tävla tillsammans för att uppnå belöning.
Vi anser att samtliga medarbetare, oberoende av belöningar, bör besitta de
kunskaper som arbetet kräver för att kunna utföra en god arbetsprestation. Enligt
Porter och Lawlers teori om förväntningar (1968) har belöningar för att motivera
anställda ingen betydelse om kunskap för att utföra en tilldelad uppgift saknas.
Utifrån deras teori formulerades två enkätfrågor i ämnet (fråga 8 & 9 i bilaga 1).
Vi ville studera om butikssäljare med preferens för ett fast belöningssystem
saknar kunskap och därmed känner en viss osäkerhet i sina arbetsuppgifter.
Utifrån våra data kunde vi dock inte finna några skillnader i förhållandet mellan de
olika preferensgrupperna (Korstabell 5 & 6). Nästan alla respondenter känner att
de både har vetskap om arbetsgivarens förväntningar och kunskap nog för att
utföra sina arbeten. Vid utförande av Korrelationsanalys 2 kunde inga samband
finnas mellan de olika lönepreferensgrupperna i deras känsla för kompetens
gällande arbetsuppgifter. Båda referensgrupperna har övertagande medgett att de
känner sig trygga med sina arbetsuppgifter. Vi tror att detta kan ha sin
utgångspunkt i utformningen av butikssäljarens arbetsuppgifter. Utifrån
arbetsförmedlingens (2014) beskrivning kring krav för butikssäljares kompetens
och utbildning krävs ingen specifik akademisk bakgrund för att utföra
butikssäljares arbetsuppgifter. Vi menar att större känsla och kompetens för att
utföra ett gott arbete bör skapas ju längre tid medarbetaren arbetat inom butiken.
Arbetsuppgifternas karaktär är simpel i sitt grundutförande men de flesta som
söker sig till yrkesrollen bör har ett sinne för service och tycka om kundkontakt. Vi
tror att personliga egenskaper som öppenhet och drivkraft till stor del grundar
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butikssäljarens arbetsprestation. Om detta är fallet kan butikssäljare som i hög
grad innehar dessa egenskaper känna att de bidrar till ett bättre resultat än
kollegor trots att de har samma utbildningsbakgrund. Arbetslivserfarenhet är en
ytterligare faktor som kan leda till högre självsäkerhet och ett bättre resultat. De
butikssäljare som genom exempelvis tidigare erfarenheter anser sig bidra till en
högre nytta än vad de blir avlönade för kan uppleva att deras lön är orättvis.
Vi menar att lön beroende av arbetsprestation kan upplevas som ett mer rättvist
belöningsalternativ. Vid formulering av fråga 14 (Bilaga 1) var vår intention att
butikssäljares uppfattning om rättvis lön skulle relateras till värdet av utförd
arbetsprestation. Vi är liksom Laurelli (2009) medvetna om att få personer skulle
tacka nej till en högre lön om det erbjöds, men frågan formulerades för att studera
om

butikssäljare

arbetsprestation.

anser

att

deras

nuvarande

lön

återspeglar

dagens

Avsikten var inte att butikssäljare utifrån livsstil och

egenintresse skulle forma en åsikt om önskad lön utan istället från
arbetsprestation. Vi kan inte med säkerhet säga att vår intention med frågan nått
fram till respondenterna. Missnöje med dagens belöning kan ha skapats av andra
faktorer än en känsla av överprestation. Våra data påvisar dock ett samband som
kan vara värt att studera vidare (Korstabell 1). Tankar kring om butikssäljare med
preferens för ett delvis provisionsbaserat belöningssystem anser att de presterar
högre än deras belöning resulterade i Korrelationsanalys 3. Analysen visar på ett
starkt samband mellan butiksäljarens uppfattning av en rättvis lön samt tidigare
nämnda preferensgrupper. Ökat missnöje ledde till högre vilja att arbeta enligt ett
delvis provisionsbaserat belöningssystem. Nästan 10 % av butikssäljare med
preferens för ett fast belöningssystem anser att deras lön är helt rättvis. Detta till
skillnad från andra preferensgruppen där ingen respondent angett att de är helt
tillfredsställda med dagens ersättning. Den största delen respondenter inom
preferensgruppen för fast belöning anser att deras lön till stor del speglar deras
arbetsprestation. Samtidigt kan vi utifrån vårt urval utläsa ett större missnöje
inom gruppen som föredrar en delvis provisionsbaserad belöning. Vi vet inte om
dessa uttryck grundar sig i om respondenten jämför sin arbetsnytta med sina
kollegors eller om andra parametrar såsom arbetslivserfarenhet ligger till grund
för detta missnöje. Vi anser det inte otänkbart att personer som har en känsla av
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att de bidrar till en förbättring av butikens resultat även vill bli belönad för
prestationen. Om anställda känner att belöningen för deras utförda nytta inte är
tillräckligt stor skapas ett missnöje (Svensson 1997).
De olika personliga variabler som uppmärksammats i denna studie och relaterats
till butikssäljarens preferens för ett visst belöningssystem är inte en gång för alla
givna. Det kan finnas andra variabler vilka inte tagits upp i denna studie som kan
ligga till grund för preferens av ett visst belöningssystem. Vi är även medvetna om
att de personliga variabler som studerats kan, genom olika förhållanden i privatoch arbetsliv, förändras över åren. Faktorer som vi tror kan påverka
butikssäljarens preferenser är den aktuella arbetssituationen samt tidigare
arbetserfarenheter. Även om andra faktorer kan påverka en butikssäljares
preferens för ett visst belöningssystem uppmärksammar vår studie en del
variabler som kan beaktas av företag vid beslut om tillämpat belöningssystem. Ur
våra data har vi funnit ett intresse hos mer än var femte butikssäljare att arbeta
enligt ett provisionsbaserat belöningssystem. Det är felaktigt att generalisera och
mena att detta är den absoluta siffran, men vår studie har påvisat en vilja hos vissa
butikssäljare att arbeta enligt ett delvis provisionsbaserat belöningssystem. Vi
anser att arbetsgivare kan dra nytta av denna vetskap och vidare undersöka
preferenser hos sina anställda. Genom rätt belöningar som anpassats till
medarbetarnas preferenser i den unika arbetsmiljön ökar företagens möjlighet att
genom sin arbetskraft uppnå önskat resultat med sitt belöningssystem.
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6. Slutsats
I följande kapitel redogörs för de slutsatser som dragits utifrån den analys som
presenterades i föregående kapitel. Kapitlet avslutas med förslag till vidare forskning.

6.1 Diskussion
Denna studie har syftat att beskriva om personliga variabler påverkar
butikssäljares preferens för ett fast- respektive delvis provisionsbaserat
belöningssystem. För att studera detta har vi ställt tre hypoteser. Finns det
samband mellan butikssäljares preferens för ett visst belöningssystem samt
uppfattning om de kan påverka kundens köpval, de anser sig inneha tillräcklig
kompetens för sina arbetsuppgifter och om det råder missnöje med nuvarande
lön.

Figur 3

Utifrån empiriskt material och vidare analys har vi kommit fram till slutsatser för
att besvara studiens forskningsfråga. I figur 3 har vi presenterat en schematisk
figur som åskådliggör de två hypoteser som visade på samband mellan prefererat
belöningssystem och personliga variabler. De butikssäljare som uppvisat
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preferens för ett delvis provisionsbaserat belöningssystem har uppgivit ett
missnöje gällande om nuvarande lön är representativ gentemot arbetsprestation.
Vi diskuterar om butikssäljarens missnöje gällande orättvis lön kan grunda sig i en
jämförelse med kollegor och om de upplever att de tillför mer i arbetet. Om så är
fallet

anser

vi

det

rimligt

att

respondenter bedömer att

ett

delvis

provisionsbaserat system skulle gynna deras inkomst.
En annan personlig variabel som påvisat samband med preferens för ett delvis
provisionsbaserat belöningssystem är butikssäljarens uppfattning gällande känsla
av att kunna påverka kundens köpval. Resultatet uppvisar: högre känsla av att
kunna påverka kundens köpval desto större benägenhet att preferera ett delvis
provisionsbaserat belöningssystem. Sambandet har i vår analys ansetts även
kunna bero på arbetsmiljön butiksäljarna verkar inom.
Butikssäljare som angav att de hade den kunskap som krävs för att utföra sitt
arbete visade inte på något samband med prefererat belöningssystem. I vårt urval
ansåg sig nästan alla respondenter, oberoende av prefererat belöningssystem, ha
den kunskap som krävs för att utföra sina arbetsuppgifter. I analysen diskuterade
vi om detta kan tänkas bero på butikssäljarens arbetsuppgifter som är av simpel
karaktär och inte kräver akademisk utbildning.
Vi har även diskuterat andra personliga variabler som påvisat mönster i likheter
och meningsskiljaktigheter mellan preferensgrupperna för fast- respektive delvis
provisionsbaserat belöningssystem. Däribland att större delen av båda
preferensgrupperna uttryckt en åsikt om lön som motivationsfaktor. De flesta blev
motiverade av lönen och detta grundar sig inte i preferensen för ett visst
belöningssystem. Vidare diskuterades om olika personliga egenskaper kan
påverka butikssäljares preferens av belöningssystem. Genom en teori (McClelland
1967) som presenterat olika personlighetstyper inom organisationer har vi
studerat skiljaktigheter mellan preferens för ett visst belöningssystem samt två
valda

personlighetstyper.

Paralleller

drogs

till

att

prestationssökande

respondenter föredrar att tävla individuellt, medan gemenskapssökande har en
vilja att tävla i grupp. De respondenter som prefererat ett fast belöningssystem
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uttryckte en önskan att tävla med kollegor framför individuellt. Utifrån detta
resonemang har en tanke växt hos oss gällande företagens möjlighet att tillämpa
en gruppbaserad provision som belöning. Det finns en möjlighet att respondenter
med preferens för fast lön skulle föredra ett delvis provisionsbaserat
belöningssystem om den inte baseras individuellt utan istället är gruppbaserad
och de får tävla med sina kollegor.
Avslutningsvis menar vi att det finns samband inom urvalet i personliga variabler
som påverkar butikssäljares inställning till ett fast- respektive delvis
provisionsbaserat belöningssystem. Om dessa grundar sig i bakomliggande
faktorer som inte tagits hänsyn till har vi ingen vetskap om, men de ser ett intresse
i om dessa skulle ha ett vidare samband för deras studieresultat.

6.2 Förslag till vidare forskning


I analysen redogörs för personliga variabler som inte tagits hänsyn till i
denna studie, men som enligt deras analys också kan vara intressanta att
studera. Exempel på en diskuterad bakomliggande variabel till prefererat
belöningssystem är butikens miljö. Inför framtida studier kan det även
undersökas om andra personliga variabler, som inte nämnts i denna studie,
påverkar preferensen för ett visst belöningssystem.



Resultatet grundar sig i empiriskt material som uttryckts av butikssäljare
som arbetade enligt ett fast belöningssystem vid studietillfället. Förslag till
vidare forskning är att istället studera respondenter som arbetar enligt ett
delvis provisionsbaserat belöningssystem och söka samband i personliga
variabler som påverkar deras preferenser. Studeras då samma variabler
som i denna studie kan våra slutsatser styrkas eller försvagas.



Denna studie har visat att det finns ett starkt samband mellan de som
prefererat ett delvis provisionsbaserat belöningssystem och uttryckt en
känsla av att kunna påverka kundens köpval. Vi hade dock inte kännedom
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om vad som gav uttryck för denna känsla. Det kan tänkas intressant för
företag att veta om känslan grundar sig i personliga variabler hos den
enskilde butikssäljaren eller arbetsmiljön och dess utformning.
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Bilagor
Bilaga 1 - Enkät

Bästa butikssäljare, vad motiveras du av?
En studie om hur butiksäljare förhåller sig till sitt lönesystem.

Enkät utformad av:
Sofie Jakobsson & Mona Nemati
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Hej,
Vi är två tjejer som studerar vår sjätte termin på Civilekonomprogrammet vid
Linnéuniversitetet. Nu är det dags för oss att skriva C-uppsats och vi behöver Din hjälp!

Vi vill undersöka vilka faktorer i arbetet som motiverar Dig mest och vilka belöningar som Du
föredrar. Vår förhoppning är att samla in så många enkätsvar som möjligt, vi uppskattar därför
om Du tar Dig tid och deltar. Svara spontant, snabbt och ärligt på våra frågor. Enkäten bör inte
ta mer än 10 minuter att genomföra. Detta är en helt anonym undersökning som inte granskar
ett specifikt företag utan enbart på butikssäljare i sin helhet.

Om Du vill ta del av resultatet, vänligen uppge e-mailadress på sista sidan i enkäten.

Vid eventuella frågor kontakta oss gärna

Sofie Jakobsson 0706-42 33 17
Mona Nemati 0704-96 83 56

Vår handledare är Anders Jerreling, anders.jerreling@lnu.se

Med vänliga hälsningar
Sofie Jakobsson och Mona Nemati

Tack på förhand
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Vem är du
1. Jag är en:

Kvinna

Man

3. Civilstånd:

Ensamstående

Sambo/Gift

4. Jag har:

Inga barn

Barn

5. Jag har:

Tillsvidareanställning

Provanställning

6. Jag har:

Fast timlön/Månadslön

2. Ålder: ________

Vikariat/Tidsbestämd tjänst

Rörlig lön/Provision

7. Antal arbetade timmar i genomsnitt per vecka:_______

Dina åsikter räknas
8. Jag upplever att jag vet vad som förväntas av mig på jobbet

Stämmer
helt

Stämmer
till stor del

Stämmer
till liten del

Stämmer
inte alls

9. Jag upplever att jag har den kunskap som krävs för att utföra mitt arbete

Stämmer
helt

Stämmer
till stor del

Stämmer
till liten del

10. På min arbetsplats värderar jag högst att
Kryssa i ETT alternativ
Utföra en god arbetsprestation
Bli omtyckt av kollegor

11. Jag föredrar att
Kryssa i ETT alternativ
Förbättra mina försäljningssiffror genom att tävla med mig själv
Tillsammans med kollegor förbättra butikens försäljningssiffror
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Stämmer
inte alls

12. På min arbetsplats motiveras jag av främst av…
Välj ETT påstående på varje rad
God lön och förmåner

eller

Uppskattning från arbetsledare

Trivsel på arbetsplatsen

eller

Känslan av att utföra ett meningsfullt jobb

Goda relationer med kollegor

eller

Ansvar på jobbet

Hög kompetens hos arbetsledningen

eller

Nå en högre position

Stöd och vägledning i arbete

eller

Mina utvecklingsmöjligheter

13. Jag vill avstå från 20 % av min fasta lön och komplettera med en provisionsbaserad del som grundas
på min arbetsprestation
Ja

Nej

14. Jag tycker att min lön är rättvis och speglar min arbetsprestation

Stämmer
helt

Stämmer
till stor del

Stämmer
till liten del

Stämmer
inte alls

Stämmer
till liten del

Stämmer
inte alls

15. Jag känner att Jag kan påverka kundens köpval i butik

Stämmer
helt

Stämmer
till stor del

Vill Du ta del av insamlat resultat efter avslutad studie skickar vi det gärna

Min email-adress:
____________________________________________________________

Tack för din medverkan!
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Bilaga 2 – Kodningsmanual
Fråga i
formulär
1

Kolumn
i matris
1

Variabel
nr
1

Variabelnamn
Kön

2

2

2

Ålder

3

3

3

Civilstånd

4
5

4
5

4
5

Svarsalternativ
1.

Man

2.

Kvinna

Skriv in antal år

Barn
Anställningsavtal

1.

Ensamstående

2.

Sambo/Gift

1.

Inga barn

2.

Barn

1.

Tillsvidareanställning

2.

Provanställning

3.

Vikariat/Tidsbestämd
tjänst

6

6

6

Belöningssystem

7

7

7

Arbetstimmar/vecka

8

8

8

Förväntningar

9

10
11

9

10
11

9

10
11

Kunskap

Arbetsprestation/Gemenskap
Tävlingsinstinkt

1.

Fast/månadslön

2.

Rörlig/provision

Skriv in antal timmar/vecka
1.

Stämmer helt

2.

Stämmer till stor del

3.

Stämmer till liten del

4.

Stämmer inte alls

1.

Stämmer helt

2.

Stämmer till stor del

3.

Stämmer till liten del

4.

Stämmer inte alls

1.

God arbetsprestation

2.

Omtyckt av kollegor

1.

Tävla med mig själv

2.

Samarbeta med
kollegor

12.1

12

12

Lön/Uppskattning

1.

God lön och förmåner

2.

Uppskattning från
arbetsledare

12.2
12.3

13
14

13
14

Trivsel/Meningsfullt jobb
Relationer/Ansvar

1.

Trivsel på arbetsplats

2.

Meningsfullt jobb

1.

Goda relationer med
kollegor

2.
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Ansvar på jobbet

12.4

15

15

Kompetens/

1.

Utvecklingsmöjligheter
12.5
13
14

15

16
17
18

19

16
17
18

19

Vägledning/Självständighet
Belöningspreferens
Rättvis lön

Påverka kundens köpval
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Arbetsledningens
kompetens

2.

Utvecklingsmöjligheter

1.

Stöd och vägledning

2.

Självständigt arbete

1.

Nej

2.

Ja

1.

Stämmer helt

2.

Stämmer till stor del

3.

Stämmer till liten del

4.

Stämmer inte alls

1.

Stämmer helt

2.

Stämmer till stor del

3.

Stämmer till liten del

4.

Stämmer inte alls

Bilaga 3 – Korstabell, fråga 12

L/U

Delvis

2

T/M

T/M

1

2

1

2

R/A

R/A

R/A

R/A

1

2

1

2

1

2

2

K/U

K/U

K/U

K/U

K/U

K/U

K/U

1

2

1

2

1

1

2

2

2

2

V/S

V/S

V/S

V/S

V/S

V/S

V/S

V/S

V/S

V/S

2

1

2

1

Fast Lön

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

2
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4

1

1

1

0

2

1

0

4

1

1

0

4

4

0

0

1

0

2

0

0

1

9

0

0

1

3

Provision

L/U = Lön/Uppskattning (fråga 12.1)
T/M = Trivsel/Meningsfullt jobb (fråga 12.2)
R/A = Relationer/Ansvar (fråga 12.3)
K/U = Kompetens/ Utvecklingsmöjligheter (fråga 12.4)
V/S = Vägledning/ Självständighet (fråga 12.5)
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Bilaga 4 – Empirisk data

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

1
1
1
2
1
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
1
2
1
1
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
2
1
2
2
2
2
2
1
2
2

2
3 4 5 6
26 2 1 1 1
36 1 1 1 1
29 1 1 1 1
34 2 2 1 1
24 1 1 1 1
21 2 1 2 1
2 2 1 1
37 2 2 1 1
25 2 1 1 1
26 1 1 1 1
21 1 1 1 1
20 1 1 2 1
22 1 1 2 1
22 1 1 3 1
35 2 2 1 1
39 1 2 1 1
27 2 1 1 1
33 2 2 1 1
46 1 2 1 1
45 2 2 1 1
25 1 1 1 1
41 2 2 1 1
29 1 2 1 1
45 1 1 1 1
21 1 1 2 1
28 2 1 1 1
32 2 1 2 1
33 2 2 1 1
27 2 1 1 1
21 2 1 2 1
24 2 1 1 1
21 1 1 2 1
26 2 1 1 1
24 2 1 1 1
38 2 2 1 1
29 2 1 1 1
43 1 2 1 1
54 2 2 1 1
40 2 2 1 1

7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
18,00 3 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2
26,50 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3
36,50 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 3 1
38,25 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2
40,00 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2
25,00 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 4 1
40,00 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3
35,00 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 4
25,00 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 3 2
18,00 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 1
28,50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1
10,00 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3
15,00 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2
15,00 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2
18,00 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2
40,00 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 3
30,00 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2
35,00 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2
40,00 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 3
40,00 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 4
40,00 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1
40,00 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2
40,00 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 3
25,00 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2
18,00 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2
20,00 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2
25,00 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 4
30,00 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2
28,00 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3
24,00 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 3
25,00 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3
20,00 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3
30,00 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2
20,00 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3
40,00 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2
40,00 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2
40,00 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 4
35,00 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3
38,00 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 3
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40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

1
1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
1
2
2
2
2
1
1

2
32
33
28
36
40
51
44
29
25
24
27
33
35
45
40
39
38
40
23
31
28
27
26
25
30
31
28
27
25
20
19
22
29
40
28
31
28
30
27
45
22
26

3
1
2
2
1
2
2
1
2
1
2
1
2
2
2
1
1
1
2
1
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
1
2
2
1
2

4
2
2
1
2
2
1
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
2
1
2
2
2
1
2
1
1

5
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1

6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

7
26,50
30,00
30,00
32,00
35,00
40,00
40,00
35,00
15,00
20,00
40,00
35,00
30,00
40,00
40,00
40,00
35,00
40,00
25,00
40,00
35,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
40,00
35,00
20,00
30,00
15,00
20,00
40,00
40,00
40,00
40,00
25,00
30,00
35,00
35,00
20,00
20,00

8
2
1
1
2
1
1
3
2
1
2
1
1
2
3
2
1
1
1
1
1
2
2
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
2
2
1
1

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3
2 1 2 1 1 1 1 1 2 3 2
1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 3
2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2
1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3
1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3
3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3
2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2
1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 4
2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3
1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2
1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 4
2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 3
2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3
2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 1
1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2
1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2
1 1 2 1 2 2 2 2 1 3 3
1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2
1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 4
2 1 2 1 1 1 1 1 1 3 2
2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2
2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3
2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2
2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2
1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3
2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3
1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3
1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3
1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2
1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2
1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3
1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2
2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3
2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3
1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 3
2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2
1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 3
2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3
2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2
1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 2
1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 3
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82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

1
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
1
1
2
1
2
2
2
1
1
1
1
1
2

2
29
40
44
23
41
35
33
31
27
23
23
25
58
28
27
40
39
25
24
41
50
22
40

3
2
2
2
1
2
2
1
2
2
1
1
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2

4
1
2
2
1
2
2
1
2
1
1
1
1
2
1
1
2
2
1
1
2
2
1
2

5
1
1
3
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

7
25,00
30,00
35,00
20,00
40,00
40,00
35,00
15,00
25,00
35,00
25,00
30,00
40,00
40,00
31,25
38,50
40,00
20,00
18,00
40,00
42,00
20,00
40,00

8
1
1
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
3
2
1
1
2
1
4
2
2
3
2

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3
1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 3
1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2
1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3
1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3
1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3
2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2
1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1
1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3
2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2
1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3
1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 3
3 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3
2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2
1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 4
1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3
2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3
1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2
4 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2
2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3
2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3
2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 4
2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3
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