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Titel: Nyckeln till motivation - En flerfallsstudie om vad som motiverar säljare 

inom tjänstesektorn 

 

Bakgrund och Problem: Ekonomistyrning används för att kontrollera individer i 

organisationer och få dem att arbeta mot gemensamma mål. Vi har undersökt hur 

belöningssystem i tjänsteföretag bidrar till att öka säljarnas motivation att jobba i 

företagets intresse. Hur säljare ska motiveras till detta råder det delade meningar om. 

Syfte: Uppsatsens syfte är att beskriva och förklara företagens belöningssystem samt 

dess bakomliggande avsikter, detta för att utreda om belöningssystemen står i 

överensstämmelse med vad som motiverar säljare samt fallföretagens övergripande mål. 

Vi avser även urskilja gemensamma motivationsfaktorer i de olika belöningssystemen, 

för att finna nyckeln till motivation. 

Metod: Forskningsmetoden som använts är en kvalitativ flerfallsstudie. Empiriskt 

underlag har samlats in genom semi-strukturerade intervjuer. Vi har även tagit hänsyn 

till kvalitetsmått och haft ett kritiskt förhållningssätt till urvalet av informationskällor. 

Slutsats: Slutsatserna handlar om hur effektiva de olika motivationsfaktorerna är samt 

hur belöningssystem måste anpassas enligt ett företags kultur och mål. 
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1. Inledning 
I det första kapitlet behandlas problemets teoretiska bakgrund. Därefter följer en 

problemdiskussion som mynnar ut i de frågeställningar som ämnas besvaras vid 

rapportens färdigställande. Undersökningens syfte avslutar kapitlet. 

 ______________________________________________________________________  

 
1.1 Bakgrund 

 

Verksamheter och organisationer är grupper av individer som samarbetar mot 

gemensamma mål. Individerna i en verksamhet har olika uppgifter på olika plan och 

besitter olika färdigheter och erfarenheter. Ekonomistyrningssystem används därför för 

att alla medlemmar skall samordnas och tillsammans styras mot dessa mål. Det kan 

definieras som den systematiska process där de överordnade cheferna påverkar de lägre 

chefernas för att implementera verksamhetens strategier. För att styra en verksamhet 

används en mängd olika styrmedel, vi kommer titta närmare på belöningssystem som är 

ett vanligt och effektivt styrmedel som framförallt används för att ge incitament och 

motivera de anställda. (Anthony et al, 2014). 

 

Att skapa ett ekonomistyrningssystem är en stor utmaning för alla som arbetar med det. 

För att åstadkomma en lyckad ekonomistyrning krävs det att alla led i organisationens 

hierarki förstår företagets strategi för att på så vis uppfylla de gemensamma målen i 

organisationen (Anthony et al, 2014). När alla i organisationen inte arbetar mot samma 

mål, utan någon enhets egen agenda leder till ett sämre resultat för helheten råder 

suboptimering (Nilsson & Olve, 2013). Enligt Nilsson och Olve (ibid) kan risken för 

suboptimering minskas genom att sätta upp tydliga strategier och mål så att målen på de 

olika organisationsnivåerna överensstämmer, detta benämns också som målkongruens.  

 

För att motverka suboptimering och underlätta målkongruens behöver företag använda 

sig av olika styrmedel. Ett vanligt förekommande styrmedel är belöningssystem 

(Anthony et al, 2014). Belöningssystemet är en av de delar inom en organisations 

ekonomistyrningssystem som påverkar den kanske viktigaste resursen, nämligen 

personalen. Ett välutformat belöningssystem får medarbetarna att sträva mot att uppfylla 

företagens mål och strategier. (ibid). Det är vanligt att organisationer har formella 

belöningssystem, med nedskrivna prestationer som ska uppnås för att en anställda ska få 

en belöning. Det finns även informella belöningar som kan vara exempelvis att en chef 
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ger beröm för en välutförd insats eller bra idéer. Det är viktigt att de formella och 

informella bonussystemen är sammanflätade. Om detta inte är fallet kan informella 

belöningar som beröm för prestationer som inte belönas med det formella 

belöningssystemet uppfattas som tomprat. (Nilsson & Olve 2013)  

 

Idag är välutformade belöningssystem för att motivera säljare till att arbeta hårdare 

något som är vanligt inom tjänsteföretag. Att en säljare får bonusar i form av 

provisioner beroende på hur mycket de säljer är vanligt för att öka försäljningen. 

(Nilsson, 2016-01-21). Anthony et al (2014) menar att syftet med belöningssystem är att 

attrahera personer till organisationen samt behålla och motivera anställda. 

Belöningssystemet kan bestå av lön eller monetära bonusar, men också av icke-

monetära delar som exempelvis förmåner i form av friskvård, gymkort, resor eller 

beröm och feedback. Nilsson och Olve (2013) säger att belöningssystem är belöningar 

som delas ut beroende på hur den belönade agerar eller vilket resultat det leder till.  

 

Anthony et al (2014) jämför belöningssystem med köp av tjänster, ju mer du betalar 

desto högre kvantitet och kvalitet förväntar du dig av tjänsten, belöning av anställda 

fungerar i princip på samma sätt. Teoretiskt sett skapas mer arbetsmoral och högre 

arbetsvilja om den anställde får större belöning för sitt arbete (ibid). 

 

För att få en större förståelse för vad som faktiskt motiverar säljare, krävs det en bättre 

inblick i de psykologiska faktorer som påverkar dem. Aronsson et al (2012) beskriver 

motivation som något som kan generellt förklaras handla om alla drivkrafter till vad en 

individ gör. Beteende har på något sätt en eller flera orsaker. Detta innefattar allt som 

instinkter, reflexer, drivkrafter eller liknande, men också genomtänkta syften, 

målsättningar och avsikter. Motiv kan förklaras som drivkrafter bakom avsiktliga 

handlingar och beteenden. Allt som individen avsiktligt utför anses vara betingat av 

någon form av motiv, men fortfarande kan motiven vara helt omedvetna av personen 

som utför dem. (ibid). Inom beteendevetenskapen har forskningen även visat att 

upplevd rättvisa är viktigt för motivationen (Nilsson & Ryman, 2005).  
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1.2 Problemdiskussion 
 

Problematiken som uppstår vid ekonomistyrning kopplas till att få anställda motiverade 

till att arbete i linje med organisationens mål. För att ge personal incitament till att följa 

verksamhetens mål är belöningssystem ett effektivt verktyg. Dock kommer 

belöningssystem alltid att vara förknippat med oförutsägbar problematik. Medarbetare 

motiveras av olika saker och olika personligheter har olika uppfattningar om vad som är 

motiverande. (Nilsson & Olve, 2013 s 229). Vad som motiverar anställda behöver 

organisationen ta reda på för att nå sina mål. Herzberg (1966) kom i sina studier fram 

till att lön ökar motivationen om den ligger på en tillfredsställande nivå, men ökar inte 

ytterligare om lönen höjs till en nivå över den tillfredsställande. Det som enligt 

Herzberg (ibid) främst leder till motivation är egna prestationer, erkännande från 

arbetskamrater och chefer, ansvar samt möjligheterna till utveckling.  

 

För att förstå samspelet mellan anställda och organisationen har forskare som studerar 

försäljares ersättning länge förhållit sig till agentteorin. Teorin förklarar att “agenten” 

som i detta fall är säljaren agerar i eget intresse och därför måste “principalen” vilket i 

detta fall är arbetsgivaren, styra säljaren för att följa verksamhetens mål. Ett företag vill 

alltid ha högsta möjliga utfall från sina säljare, men om inte säljarnas prestationer mäts 

och presenteras finns det en möjlighet att de skulle komma undan med både fulsälj och 

Figur 1, Effekterna av kopplingen belöningar och motivation. Källa: Egen 
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lathet. I stora drag handlar belöningssystem om att säljaren och arbetsgivaren 

tillsammans arbetar mot samma mål. (Chung, 2015) 

 

Chung (2015) menar att utforma ett belöningssystem är en väldigt komplex uppgift och 

många aspekter borde inkluderas för att skapa ett system som leder till ökad motivation. 

Enligt teorin bör belöningssystem vara personligt utformat för varje individ då vissa 

arbetare endast motiveras av monetära belöningar och andra endast genom erkännande 

av väl genomförda uppgifter, men också de anställda som mer motiveras av icke-

monetära belöningar som exempelvis resor. (ibid) 

 

Att utforma belöningssystemen utefter vilken sorts individer som arbetar i verksamheten 

är något som Steenburgh och Ahearne (2012) också tar upp. De menar att hur skicklig 

en säljare är varierar kraftigt mellan individer. Att räkna med olikheter mellan säljarna 

och utforma belöningssystemet utefter detta ökar chanserna att belöningarna kommer 

stimulera och motivera samtliga sorters säljare. Steenburgh och Ahearne (ibid) fortsätter 

med att beskriva hur försäljningschefer arbetar för att motivera deras medarbetare. De 

menar att chefer konstant letar efter nya vägar för att motivera medarbetare. (ibid) 

 

Vad som faktiskt motiverar en person finns det fundamentalt olika åsikter om. Nelson 

(1994) menar att få erkännande för ett väl utfört jobb är en metod som motiverar 

anställda att prestera på bästa sätt. Trots detta så använder många chefer inte sig av 

erkännande och beröm för att motivera personalen. Ifall organisationerna väljer att 

motivera personal så tenderar det att bli belöningar i form av befordringar eller 

monetära medel. Även om pengar och befordringar ofta är viktiga för personalen, 

tenderar de att värdera personliga erkännanden för välutfört arbete ännu högre och 

därmed prestera på en högre nivå vid den typen av belöningar. (ibid)  

 

Det finns även forskare som är av åsikten att belöningssystem är verkningslösa eller 

rentav skadliga då de leder till kortsiktigt handlande. Boëthius och Ehdin (1993) berättar 

i boken Myten om moroten om en chef som medvetet inte använder bonusar som 

styrmedel då han vill att medarbetarna själva hittar sin inre motivation och drivkraft.  
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1.3 Problemformulering  

 

För att lösa problematiken som diskuteras i ovanstående problemdiskussion kom vi 

fram till följande frågeställningar: 

 

 Hur är belöningssystemen utformade i olika tjänsteföretag? 

 Hur påverkar belöningssystemen säljarnas motivation? 

 

1.4 Syfte 

 

Uppsatsens syfte är att beskriva och förklara företagens belöningssystem samt dess 

bakomliggande avsikter, detta för att utreda om belöningssystemen står i 

överensstämmelse med vad som motiverar säljare samt fallföretagens övergripande mål. 

Vi avser även urskilja gemensamma motivationsfaktorer i de olika belöningssystemen, 

för att finna nyckeln till motivation. 
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2. Metod 
Metodkapitlet tar upp praktiska tillvägagångssätt, datainsamlingsmetoder samt val av 

undersökta enheter. I kapitlet behandlas även vårt förhållningssätt kring metodmässiga 

överväganden. Metodkapitlets syfte är att redovisa arbetssättet som använts för att 

genomföra undersökningen. 

 ______________________________________________________________________  

 
2.1 Forskningsdesign 
 

För att skapa trovärdighet och tillförlitlighet till vår studie valde vi att undersöka tre 

företag inom tjänstesektorn. Studien utformades som en flerfallsstudie för att väga dessa 

tre mot varandra och möjligen hitta gemensamma parametrar (Yin, 2012). Jämförelse av 

likheter och skillnader gör att forskningsdesignen lämpar sig väl för att generera teori ur 

resultaten (Bryman & Bell, 2013). En fallstudie kännetecknas av att fallet eller fallen 

studeras ingående och detaljerat (ibid). Resultat från flerfallsstudier anses vara mer 

övertygande och ge en mer övergripande bild av forskningen, därmed anses 

flerfallsstudier utgöra en starkare grund för forskningen än fallstudier (Yin, 2007). Yin 

(ibid) menar dock att flerfallstudier är betydligt mer kostsamt och tidskrävande än 

fallstudier. Tillskillnad från en undersökning av tvärsnittsdesign, där fokus ligger på att 

urskilja generella resultat, fokuserar flerfallsstudien på de enskilda fallen. Den stora 

frågan vid genomförandet av denna typ av studie är antalet företag som bör inkluderas 

för att kunna skapa trovärdighet i studien. Grundregeln är att fler fall alltid ger högre 

trovärdighet. (Yin, 2012) 

 

Vår forskningsstudie inkluderar tre likartade fall då vi anser att den empiriska grunden 

bör bli tillräcklig med tanke på de tidsbegränsningar vi har. Hade det varit frågan om en 

tvärsnittsstudie hade vi troligen haft ett större urval, med konsekvensen att vi inte hade 

kunnat vara särskilt ingående i varje enskilt fall. 
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2.2 Val av företag 

 

Tjänstesektorn är idag en väldigt 

stark sektor i Sverige där tre 

fjärdedelar av alla sysselsatta i 

Sverige arbetar (Unionen, 2016). 

Det är samtidigt så att sektorn är 

starkt växande över hela landet. 

Med stark tillväxt av sektorn 

medföljer också ökad konkurrens, 

vilket i sin tur ökar pressen på 

tjänsteföretagens försäljning. Vi anser att 

det skulle vara intressant att se hur tjänsteföretag arbetar för att motivera sina säljare att 

arbeta hårdare och sälja mer än konkurrenterna. Tjänsteföretags säljavdelningar har i 

stort sett samma mål, nämligen att sälja mer och öka bolagets intäkter. Sättet att belöna 

prestationer och styra beteenden skiljer sig markant mellan olika arbetsplatser. Vi ansåg 

att fyra företag skulle vara ett hanterbart antal, med avseende på tiden vi haft till 

förfogande för uppsatsens genomförande, för att kunna intervjua tillräckligt många 

anställda i varje företag. Förfrågningar om att delta i vår studie skickades därefter ut till 

ett tiotal företag och de fyra vi fick bäst kontakt med valde vi att gå vidare med.  

 

När datainsamlingen skedde drog sig ett av företagen ur studien då de ansåg att 

informationen om belöningssystemet var för känslig med tanke på att uppsatsen är en 

offentlig publikation. Ett annat av företagen ansåg också att ämnet var känsligt och 

beslutade efter datainsamlingens genomförande att de ville anonymiseras. För att vara 

konsekventa anonymiserade vi därefter samtliga tre återstående företag. 

 

Våra kriterier för valet av företag var att de var placerade i Växjö, för att kunna få en 

trovärdig personlig kontakt, att företagen var verksamma i tjänstesektorn och att 

företagen effektivt jobbar med försäljning samt belöning av sina anställda. Företagen vi 

fick bra kontakt med var två försäkringsbolag, kallade Tjänsteföretag 2 respektive 3, 

samt ett bolag inom branschen för datoriserade ekonomisystem, benämnt Tjänsteföretag 

1. Forskningsrelevansen består i att lyfta fram skillnaderna i de olika belöningssystemen 

Figur 2 
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som har samma syfte och därtill försöka identifiera gemensamma nämnare eller 

“nycklar” till lyckade belöningssystem för säljare i tjänstesektorn. 

 

2.3 Valet av metod 
 

2.3.1 Kvalitativ forskningsstrategi 

 

För att uppnå en djupare förståelse för hur 

företagen agerar och fungerar har uppsatsen 

skrivits med hjälp av en kvalitativ metod. För 

att kunna besvara de frågeställningar vi har 

krävs mer ingående kännedom om 

respondenternas reflektioner kring 

motivation. Den forskningsstrategi som 

lämpar sig bäst vid en kvalitativ studie är 

stereotypt bestående av ett induktivt, 

tolkande och konstruktionistiskt 

förhållningssätt till kunskap och världens beskaffenhet. (Bryman & Bell, 2013). 

Detta arbeta kommer dock inte att tillämpa Bryman och Bells (ibid) fullständiga 

kvalitativa metod med en induktiv hållning, eftersom att det kommer omöjliggöra att 

uppfylla syftet med arbetet. 

 

2.3.2 Förhållningssätt 

 

Då vår studie vägleds av empiriskt insamlat material utförs studien med ett deduktivt 

synsätt där analysen genomförs med utgångspunkt i teorin (Bryman & Bell, 2013, s 31-

35). Vår forskning har en del induktiva drag då målet är att komma fram till nya 

slutsatser kring var som motiverar säljare inom tjänstesektorn. Innan insamlingen av det 

empiriska materialet använde vi oss av befintliga motivationsteorier och befintlig teori 

för att skapa en frågeguide med relevanta teman. Genom att ställa öppna frågor med 

starkt fokus på de anställdas svar och samtidigt använda en tydlig struktur över 

intervjuerna, minskade vi risken för förutfattade meningar kring dessa frågor och 

ämnen. (ibid) 

 

Figur 3, Tillvägagångsätt för utförandet kvalitativ studie. 

Källa: Egen 
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2.4 Datainsamling 

 

Vid kvalitativa undersökningar är det aktuellt att använda mindre strukturerade 

intervjuformer som lägger fokus på intervjupersonernas egna perspektiv, uppfattningar 

och tillåter frågeställningar samt diskussioner som ger upphov till öppna interaktioner 

och svar. Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer för att hålla 

informationsflödet på en hanterbar nivå och för att få en djupare förståelse för 

organisationerna samt de personer vi väljer att intervjua. Semistrukturerade intervjuer 

håller sig till en bestämd uppställning frågor eller teman och anses vara lämplig vid 

denna typ av insamling av data. (Bryman & Bell, 2013). Frågor till personalansvariga 

har ställts utifrån olika teman: Strategi och styrning, Belöningssystemets uppbyggnad, 

Praktisk tillämpning av belöningssystemet, Trivsel/Gemenskap samt Om säljare. 

Intervjuerna för säljarna utformades efter följande teman: Säljarens roll i företaget, 

Motivationsfaktorer, Monetära belöningar, Icke-monetära belöningar, 

Trivsel/Gemenskap, Mjuka värden, Kollektiva belöningar, Kompetensutveckling, 

Möjligheter att avancera, Prestige och Status, Tävling, Bra prestationer samt 

Betydande arbete. 

 

Fördelarna med att använda sig av öppna intervjuer vid datainsamlingen i kvalitativa 

forskningsdesigner är att författarna kan skapa sig en tydlig bild av vad de anställda 

faktiskt tänker och agerar istället för vad dem hade skrivit i en enkät. Flexibiliteten i 

intervjuformen låter utförarna göra mer analys av vad de anställda faktiskt menar och 

hur de jobbar genom att lyssna, se till kroppsspråk och hur de beter sig i olika 

situationer. (Yin, 2012). Genom att börja med att intervjua nyckelpersoner i 

verksamheterna som förklarat hur deras belöningssystem är uppbyggt och hur de 

motiverar sina anställda skapade vi en tydligare bild av utformningen som gav oss större 

insikt i hur de arbetade redan när vi genomförde insamlingen av data. 

 

Innan vi började med intervjuerna skapade vi en intervjuguide för personalansvariga 

och en för anställda som arbetar med försäljning i varje företag med provision samt en 

för säljare utan provision. Eftersom intervjuer bygger på frågor, är vi som intervjuare 

beroende av att den intervjuade är villig att svara på de frågor som ställs (Patel & 

Davidson, 2011). För att se till att de intervjuade blir motiverade att besvara frågorna 

ärligt, är det viktigt att få dem att se nyttan med intervjun (ibid). Detta anser vi är 
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relevant då vi vill att arbetsgivaren skall förklara grunderna för hur företaget utformat 

sitt belöningssystem samt hur de arbetar med motivation av sina anställda, därefter ska 

de anställda svara till hur de känner sig motiverade på arbetsplatsen. Utifrån detta ska vi 

se hur väl anpassat belöningssystemet är i relation till de anställdas motivationskrav.  

 

För att få en övergripande bild av verksamheterna gjordes intervjuerna med 1-2 

personalansvariga per företag. Sedan intervjuades 2-6 säljare per företag, som 

respektive personalansvarig valt ut, för att få förståelse för hur belöningssystemen 

påverkade deras arbete och engagemang. Hos Tjänsteföretag 1 intervjuade vi tre säljare 

som under april har testat att arbeta med provision samt tre säljare som arbetar utan 

provision. Hos Tjänsteföretag 2 och 3 hade samtliga säljare delvis provisionsbaserade 

ersättningar i olika former. Intervjuarna med säljarna tog cirka 10 till 15 minuter, medan 

de med personalansvariga på Tjänsteföretag 1 och 2 tog cirka 40 minuter medan 

intervjun med HR-ansvarig på Tjänsteföretag 3 tog 20 minuter.  

 

För att försäkra oss om att inga detaljer eller annan information som låg till grund för 

empirin gick miste om spelade vi in och transkriberade intervjuerna. Med detta skapade 

vi material till en databas som låg till grund för empiriavsnittet.  

 

2.5 Dataanalys 

 

Vi började med att analysera varje företag för sig, för att tydligt se vad som 

karaktäriserar de undersökta företagen samt för att senare kunna göra en jämförelse av 

likheter samt skillnader i företagen. Sammanfattningsvis analyserades det empiriska 

materialet för att se negativa och positiva mönster i de undersökta verksamheterna. 

 

Genomförandet av analys går genom olika faser för att slutligen komma till resultat och 

tolkning av det material som är insamlat. Analysens första steg är sammanställning och 

sortering av de anteckningar och den data som är insamlad, detta innebär att all data 

skall ordnas på ett sätt så att den kan betraktas som en databas för studien. (Yin, 2011)  

 

Vid vår analys i denna studie kommer vi se till de teorier som finns kring 

belöningssystem och motivation. Detta för att kunna jämföra dessa teorier mot det 

empiriska materialet. Genom mönsterjämförelser jämför vi materialen för att hitta 
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gemensamma parametrar samt om mönstren överensstämmer med varandra. (Yin, 

2007). Vi avsåg att finna vårt resultat genom att se på vad de anställda faktiskt 

motiveras av samt vad de olika teorierna menar att anställda säljare motiveras av. 

Många olika parametrar måste undersökas då de flesta motiveras av olika medel, vårt 

mål är att hitta mönster och möjligen kunna sammanställda en analytisk generalisering 

om vad säljare inom tjänstesektorn motiveras av, samt hur de vill bli motiverade. (ibid) 

 

2.6 Kvalitetsmått 
 

Kvaliteten på forskningen vid en fallstudie bedöms enligt Yin (2007) av fyra olika 

kriterier: begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet, reliabilitet. Vid en fallstudie 

är det viktigt att dessa kriterier är aktuella under hela studien. Begreppsvaliditet 

bedömer huruvida de begrepp som studeras kan användas som operationella mått. 

(ibid). Att studien uppfyller begreppsvaliditet kriterierna, måste forskaren säkerställa att 

undersökningen uppfyller två olika steg: 

 

“1. Välja ut de specifika slag av förändringar som ska studeras, 2. visa att de valda 

måtten på dessa förändringar verkligen speglar av de specifika slag av förändringar 

som har valts ut” (Yin, ibid)   

 

För att säkerställa studiens begreppsvaliditet, kommer de begrepp som uppsatsen 

innefattar att tydligt förklaras. Förändringar och hur de mäts kommer avspeglas på så 

vis att läsaren enkelt kan uppfatta dem. Intern validitet bedömer om studien har kausala 

förhållanden, som ska påvisa att ett samband leder till ett annat samband. Dessa kriterier 

förhålls vanligtvis vid experimentell och kvasiexperimentell forskning. (ibid). Orsak 

och verkan mellan belöningssystem och motivation kommer att analyseras och tydligt 

framföras i studien, detta fastställer uppsatsens interna validitet.  

 

Extern validitet berör forskningens generaliserbarhet, det vill säga kan det som 

framkommer i fallstudien användas på andra områden än det den forskat i (ibid). 

Studien innefattar forskning inom belöningssystem och motivation, och ska påvisa hur 

ett belöningssystem ska vara utformat för att få säljare motiverade till att arbeta efter 

verksamheternas mål. Detta innebär att studien inte är låst till de undersökta 

fallföretagen, utan kan kopplas till alla företag som innehåller framförallt 
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säljavdelningar. Reliabilitetskriteriet har som syfte att minimera alla fel i studien (ibid). 

Kriteriet uppfylls ifall en annan forskare får samma resultat och slutsats som föregående 

forskare vid användandet av samma tillvägagångsätt (ibid). Under studiens gång 

kommer uppsatsen granskas av andra studenter, samt handledare och examinator, detta 

påvisar undersökningens reliabilitet. 

 

För att studien skall anses vara trovärdig krävs det att den uppfyller kraven som ställs på 

den genom kvalitetsmått. Vid utförandet av en kvalitativ studie mäts dessa krav genom 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och bekräftelse (Bryman & Bell, 2013). 

Uppsatsen uppfyller dessa kvalitetsmått, genom ett opartiskt ställningstagande till det 

material som används i studien. Om ett arbete är tillförlitligt innebär att studien 

genomförs efter de regler som finns samt att de som är involverade i arbetet får ta del av 

det resultat som framkommer genom studien, för att bekräfta att forskarna uppfattar 

verkligheten på ett riktigt sätt (ibid). För att skapa en social verklighet har vi i arbetet 

använt ett flertal olika källor och på så sätt uppnå en tillförlitlig studie. Studien kommer 

även utvärderas av opartiska studenter samt examinator och handledare, de personer 

som ingår i studien kommer även få ta del av det material som framkommer, vilket 

understryker studiens tillförlitlighet. 

 

Huruvida forskningen är överförbar till andra miljöer är det begreppet överförbarhet 

handlar om, det vill säga kan det studien kommer fram till användas på andra miljöer 

(ibid). Studien kommer att genomföras på tjänsteföretag, med fokus på bonussystem 

och motivation för säljare. Detta kommer medföra att överförbarheten till företag som 

saknar bonussystem inte kommer ha samma grad av överförbarhet som företag med 

bonussystem. Det går att understryka att studien kommer att härleda till vad som kan 

anses vara motiverande för anställda utan chefsansvar, vilket gör det möjligt att göra en 

analytisk generalisering kring vilka parametrar som motiverar anställda inom 

tjänstesektorn.  

 

Pålitligheten i ett arbete bedöms efter om arbetet granskas, av exempelvis kollegor för 

att säkerställa att studien är utförd på ett korrekt sätt (ibid). Pålitligheten understryks 

som tidigare nämnt av den opartiska granskningen som genomförs av studenter, 

examinatorn samt handledare. Att konfirmera en forskningsrapport innebär att forskaren 

har genomfört studien i god tro, det vill säga att forskaren har agerat utifrån insikten att 
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fullständig objektivitet är omöjligt att uppnå, det ska vara uppenbart att forskaren inte 

inriktat arbetet utifrån personliga värderingar (ibid). Uppsatsen är skriven i god tro, 

användandet av flertal olika källor samt opartisk granskning påvisar studiens 

bekräftelse. 

 

Förutom beaktandet av studiens tillförlitlighet, har även uppsatsens äkthet tagits hänsyn 

till. Enligt Bryman och Bell (ibid) är begreppet äkthet olika kriterier som påvisar vilka 

konsekvenser forskningen kommer att ha på allmänheten. De olika kriterierna för äkthet 

är rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogiska autenticitet, katalytisk autenticitet 

och taktisk autenticitet (ibid). Studien ger en rättvisbild av undersökningen ifall den 

framhäver den studerade gruppens åsikter och uppfattningar på ett rättvist sätt (ibid). 

Äktheten på uppsatsen stärks genom intervjuandet av ett flertal olika individer som 

samtliga arbetar på olika hierarkiska nivåer, vilket ger en rättvis bild av 

organisationerna. Med begreppet ontologisk autenticitet påvisas till vilken grad studien 

hjälper personer som medverkat i den (ibid). Eftersom studien kommer undersöka vad 

säljare motiveras av kommer det att hjälpa både chefer och icke-chefsansvarig personal 

att få en bättre bild av vad som faktiskt är viktigt i organisationernas belöningssystem. 

Enligt Bryman och Bell (ibid) är pedagogisk autenticitet huruvida undersökningen 

hjälper de deltagande att få en bättre förståelse för hur andra personer upplever saker 

och ting. I studien kommer vi intervjua anställda på olika positioner inom företagen, 

vilket kommer resultera i att olika uppfattningar om saker och ting i de befintliga 

miljöerna kommer framkomma. 

 

Katalytisk autenticitet är huruvida undersökningen kan förändra deltagarnas befintliga 

situation (ibid). Eftersom studiens fokus ligger på säljare så kommer dessa kunna 

påverka deras nuvarande situation till det bättre ifall detta är något som visar sig krävas 

av organisationerna. Med begreppet taktisk autenticitet förklarar Bryman och Bell (ibid) 

att det är till den grad undersökningen har möjliggjort för deltagarna att kunna vidta 

åtgärder som behövs. Studien kommer att ta fram problem och lösningar för de 

företagen som undersökts. Huruvida företagen väljer att använda den information och 

på så sätt bidra till att göra åtgärder som kommer bli föreslagna är något som studien 

eller vi som författare inte har någon påverkan över.  
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2.7 Metodkritik och urvalskritik 

 

Vi har i så stor utsträckning som möjligt använt oss av facklitteratur och vetenskapliga 

artiklar. Materialet har vi funnit i Linnéuniversitetets bibliotek samt i databaserna 

OneSearch och Business Source Premier. All empirisk data är förstahandsinformation 

och därför anser vi att den är tillförlitlig och uppfyller äkthetskriteriet. 

 

Oberoendekriteriet har vi försökt uppfylla genom att i största möjliga mån hitta 

ursprungskällan till påståenden. I de fall där detta inte varit möjligt har vi istället 

värderat det eller de verk som refererar till ursprungskällan och bedömt dess 

trovärdighet som tillräcklig. För att säkerställa att en källa inte varit påverkad av diverse 

intressen har vi granskat andra källor som kunnat verifiera datat. Vid intervjusituationer 

kan man tänka sig att en anställd anpassar sina svar utefter att en överordnad eventuellt 

kan få tag på svaren. Vid urvalet av säljare har vi pratat med överordnade 

personalansvariga som har valt ut de säljare som de tyckte vi skulle intervjua. Detta kan 

medföra att de valt just de säljarna som är mest lojala och de måste vi beakta vid 

analysen av det insamlande materialet.  

 

Den mest förekommande kritiken mot kvalitativa studier handlar om att de är alldeles 

för subjektiva. Kritikerna menar att resultaten uppkommer som en följd av vad 

författaren anser är viktigt och relevant. Det är också komplicerat att återskapa en 

kvalitativ undersökning samt att generalisera dess resultat. Detta eftersom urvalet är litet 

och enligt kritikerna blir det omöjligt att kunna applicera resultatet i andra situationer. 

(Bryman & Bell, 2013, 416-417) 
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2.8 Disposition 
 

 

 

 

 

Figur 4, Disposition. Källa: Egen 
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3. Teori 
I detta avsnitt behandlas teori som är hämtad i syfte att ge underlag till att svara på de 

frågeställningar som ställs i det inledande kapitlet. Teorin handlar om belöningssystem, 

säljares karaktärsdrag samt motivation. Avsnittet utgör en del av stommen till den 

mönsteranalys som kommer längre in i studien. 

 ______________________________________________________________________  

 

3.1 Teoretisk sammanfattning & konceptuell modell 
 

I tabellen nedan illustreras en sammanfattning av teorikapitlet för att ge läsaren 

förståelse kring hur vår konceptuella modell är uppbyggd. Den konceptuella modellen 

nedan förklarar sambandet mellan teori, syfte samt våra  problemformuleringar. I 

modellen illustreras hur varje delkapitel av teorin ligger till grund för att besvara båda 

problemformuleringarna. Några av delarna ligger till grund för båda problem medan 

några endast ligger till grund för det ena problemet. 

 

Figur 5, Sammanfattning av teoriavsnittet samt introduktion till konceptuell modell. Källa: Egen 
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Figur 6, Konceptuell modell. Källa: Egen 

 
3.2 Belöningssystem 
 

Belöningssystem är en del av ekonomistyrningens styrmedel. Belöningssystem har som 

syfte att ge organisationen ett ökat värde genom att rekrytera, behålla, informera och 

motivera värdefulla medarbetare. Belöningssystemets roll i rekryteringen handlar om att 

rätt personer ska söka sig till organisationen så att verksamheten får önskvärda 

medarbetare. Hur belöningssystemet är uppbyggt bör påverka vilka personer som 

kommer att söka jobb i verksamheten. Att behålla medarbetare och deras engagemang 

är en central del i verksamheten. Att utforma belöningssystem på ett korrekt sätt är 

viktigt för att inte skapa missnöje. Det är viktigt att bygga upp ett rättvist 

belöningssystem som är stödjande för personalen. Belöningssystemet finns också där 

för att informera de anställda om vilka krav som ställs på dem och vilka parametrar 

belöningarna är baserade på. För att belöningssystemet ska vara direkt motiverande 

måste medarbetaren uppleva belöningen som väsentlig. (Nilsson & Olve, 2013). För att 

verksamheterna ska kunna se huruvida de parametrar som belöningssystemet sätter upp 

uppfylls görs mätningar av olika prestationer. Prestationer kan mätas på både finansiella 

och icke-finansiella grunder. (Anthony et al, 2014). Slutligen är belöningssystemen där 
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för att motivera och driva arbetarna till att göra sitt bästa, därför måste 

belöningssystemet utformas utifrån dessa aspekter. (Nilsson & Olve, 2013). 

 

Nilsson och Olve (2013) menar att belöningssystem ska tillföra följande kriterier för att 

vara motiverande: 

1. Den anställde uppskattar den belöning som utlovas. 

2. Medarbetaren ser målen som uppnåeliga och att det är uppbyggt på så sätt att det 

omfattar det som är viktigt i det arbete den anställde utför. 

3. Att det är tydligt för personalen hur de uppsatta målen ska nås och vad de ska göra för 

att bli belönade. 

Om den anställde inte känner att alla stegen uppfylls är inte belöningssystemet direkt 

motiverande. Det kan dock fortfarande ge effekt på personalens motivation, men inte i 

samma utsträckning. (Nilsson & Olve, 2013 s 241) 

 

3.2.1 Målkongruens och belöningssystem 

 

Även om belöningssystemet är utformat på så sätt att det är motiverande krävs det att 

den som utformat belöningssystemet lyckas knyta ihop det till mål som gynnar 

organisationen (Jannesson & Skoog, 2013). Att få anställda att arbeta efter 

organisationens mål är fundamentalt för att verksamhetens mål ska uppfyllas och för att 

undvika negativa aspekter som egenintresse och suboptimering. Detta är något som 

belöningssystemet hjälper till med men grunden till målkongruens ligger i 

verksamheternas ekonomistyrningssystem. (ibid) 

 

Cugueró-Escofet och Rosanas (2013) beskriver att ekonomistyrningssystem är 

utformade för att sammanlänka anställdas personliga mål med organisationens, och 

bidra till att uppnå så hög målkongruens som möjligt. För att anställda ska få större 

förståelse för organisationen samt känna en större tillhörighet är det viktigt att ledningen 

och chefer förtydligar verksamhetens mål och värderingar (Matanda & Ndubisi, 2013). 

Cugueró-Escofet och Rosanas (2013) menar även att ett rättvist upplägg av 

ekonomistyrningen kommer bidra till att de anställda känner ett större engagemang till 

verksamheten och på sikt ge en högre målkongruens. Matanda och Ndubisi (2013) är 

inne på samma spår då de menar att chefer ska behandla anställda med samma respekt 

som de använder gentemot kunder samt hålla dem engagerade för att förädla deras 

värde inom organisationen. Detta bidrar till att de anställda känner en större 
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samhörighet till verksamheten vilket leder till en starkare koppling mellan 

organisationens mål och de anställdas (ibid). Bonusar är ett effektivt styrmedel för att ge 

incitament till att arbeta efter organisationernas mål och förbättra verksamhetens 

målkongruens (Anthony et al, 2014).  

 

Nilsson och Olve (2013) menar att ett välutformat belöningssystem motiverar 

personalen att uppfylla företagets mål. Anställda blir direkt motiverade av 

belöningssystem när de väljer att agera på ett sådant sätt att de bidrar till organisationens 

mål på grund av det blir belönade. Exempel på detta kan vara en säljare som stannar 

kvar längre än schemalagt för att nå upp till en viss försäljningsvolym. Att bygga upp ett 

bonussystem som kräver att de anställda behöver arbeta lite hårdare för att nå upp till en 

bonus kan vara starkt motiverande. Detta är baserat på att människor anstränger sig 

extra hårt ifall de kan nå upp till något de vill ha. (Nilsson & Olve, 2013) 

 

Hur belöningssystem och organisationens mål ska föras samman kan göras på flera 

olika sätt, Jannesson och Skoog (2013) visar tre möjligheter för belöningen att knytas 

till mål: 

 

 “En villkorad summa om ett (eller flera) mått över- eller understiger överenskommen 

nivå.  

 Belöning som är proportionell till underliggande mått, exempelvis bonus per värvad 

kund, alternativt endast om ett visst gränsvärde först uppnås, eller endast upp till en 

maximal bonus.  

 Differentierad belöning beroende på olika intervall för ett mått, exempelvis en viss 

summa för försäljning mellan 100 000 och 140 000 (kronor eller enheter), en högre 

summa om försäljningen blir mellan 140 000 och 200 000, och slutligen maximal bonus 

om försäljningen blir över 200 000. “ (Jannesson & Skoog, 2013) 

 

3.2.2 Monetära belöningar 

 

Den vanligaste formen av belöning är lön. Andra vanliga belöningar inom företag kan 

vara löneförhöjning, pensionsavsättning och bonusar (Nilsson & Olve, 2013). Lön är en 

monetär kompensation som fastställs på en överenskommen nivå över en given 

tidsperiod. Provision kan antingen vara en procentsats av försäljningen individen 

bidragit med eller ett visst belopp som betalas ut efter att den anställda uppnått ett visst 
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mål. Provisionssystem kan skilja sig åt beroende på när startpunkten för provisionen 

infaller, basen provisionen grundar sig på samt takten med vilken provisionen varierar. 

Maxtak för hur mycket man kan tjäna kan också förekomma. Bonus kännetecknas som 

en klumpsumma som tillkommer utöver de ersättningar som fastställts i kontraktet. Vid 

vinstdelning erhåller den anställde en andel av vinsten. Andra vanligt förekommande 

element i ett belöningssystem är ersättningar för resor och uppehälle i tjänsten samt 

pensionsavsättningar och försäkringar. Så kallade bonusar i avtalet bör egentligen 

betecknas som provision. (Tosdal, 1953) 

 

Laffont och Martimort (2002) förklarar i sina studier hur viktigt det är att använda sig 

av finansiella incitament för att öka motivationen hos sina anställda. De menar att detta 

är det mest effektiva verktyget för att få säljarna att göra sitt yttersta. Samtidigt som 

monetära incitament ökar säljarnas motivation kan det skada verksamheten på grund av 

det egenintresse som kan uppkomma genom den personliga vinningen av monetära 

belöningar. (ibid). Problematiken med att ge ut belöningar i form av finansiella bonusar 

som baseras på prestationer under en viss period är även något som Nilsson och Olve 

(2013) diskuterar, då det kan skicka ut signaler om ett kortsiktigt tänkande som tyder på 

att varje belöningsperiod är avslutade kapitel. Att använda sig utav löneförhöjning 

baserat på hur en anställd har presterat kan visa sig vara mer effektivt då det visar på 

förtroende till den belönade. Hur hög en finansiell belöning bör vara varierar kraftigt 

beroende på hur situationen för företag och den anställde ser ut. (ibid) 

 

3.2.3 Icke-monetära belöningar och förmåner 

 

Icke-monetära belöningar som resor, utrustning och andra förmåner tenderar att ha en 

kortsiktig effekt på motivationen. En icke-monetär belöning kan dock skapa ett 

symboliskt värde, exempelvis om den belönade framför det den erhållit genom att 

fortsätta prata gott om den icke-monetära belöningen de erhöll långt efteråt med 

medarbetare inom organisationen. Vid dessa fall kan det symboliska värdet av 

belöningen göra att kostnaderna för belöningen blir oväsentlig jämfört med den 

emotionella effekt det får på medarbetarna. Andra belöningar som finare kontor eller 

bättre parkeringsplats kan vara billiga belöningar för organisationerna, men kan bidra 

med starka incitament för den anställda att prestera bättre. (Nilsson & Olve, 2013). 

Enligt Herzberg et al (1959) är befordran, möjligheten att testa nya arbetsuppgifter, 

utökad befogenhet och större makt inom organisationen är de mest motiverande 
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faktorerna. Alla dessa faktorer har med organisationens utveckling att göra, vilket 

begränsar användandet av dessa belöningar. För att utnyttja dessa faktorer på ett 

effektivt sätt krävs det en helhetsinsyn inom organisationen, alla kan inte befordras eller 

få vara delaktiga i viktiga möten. (Nilsson & Olve, 2013).  

 

3.2.4 Mjuka värden 

 

Organisationen vill inte spendera mer än den har råd med samtidigt som de vill undvika 

att medarbetarna endast fokuserar på de finansiella belöningarna (Nilsson & Olve, 

2013). Därför får organisationen inte glömma bort att använda sig av mjuka värden som 

en del av deras belöningssystem. Manzoor (2011) förklarar i sina studier att erkännande 

och peppning av anställda ger positivt utslag på produktiviteten. Erkännande spelar en 

central roll för att kunna genomföra organisationens uppgifter. Genom att uppskatta de 

anställdas prestationer och ge dem möjligheter att påverka beslut ökar deras motivation 

att uppfylla verksamhetens mål. Studien förklarar att de anställda kommer att bli nöjda 

med sitt arbete och detta ökar entusiasmen och motivationen för att uppfylla företagets 

övergripande mål. (ibid). Forskning visar också att erkännande och beröm inte behöver 

komma från ovanstående chefer utan en anställd påverkas positivt av allt erkännande 

vare sig det är från en kollega eller chef (Shazia et al, 2011). Restivo & van de Rijt 

(2014) menar att erkännande och beröm inte är något som motiverar om personerna är 

otillräckligt kvalificerade för jobbet. Författaren menar att i dessa fall kan erkännande 

och beröm till och med påverka personerna negativt då det kan uppfattas som 

underminerande (ibid). Jaworski och Kohli (1991) kommer fram till att positiv feedback 

har en såväl motiverande som konstruktiv effekt på säljare. Negativ feedback påverkar 

huvudsakligen säljare på ett konstruktivt sätt (ibid). Proell et al (2016) menar dock att 

när förväntningar på beröm är satta, krävs det att chefer antingen möter eller överskrider 

de anställdas förväntningar. 

 

3.2.5 Kollektiva kontra individuella belöningar 
 
 

Enligt Baird och Hamner (1979) så påverkas högpresterande medarbetare positivt av 

individuella belöningssystem och blir tillfredsställda av belöningarna, medan personal 

som inte når upp till belöningarna blir missnöjda. Baird och Hamner (ibid) fortsätter 

med att situationen är den motsatta vid kollektiva belöningar, då högpresterande 

medarbetare reagerar negativt medan lågpresterande personal reagerar positivt. 
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Problematiken vid kollektiva belöningar är att bara för att de lågpresterande blir nöjda 

betyder inte det att de helt plötsligt kommer bli högpresterande, medan de som var 

högpresterande är missnöjda vilket kan leda till att de presterar sämre (Baird & Hamner, 

1979). Att känna till att en lågpresterande medarbetare är missnöjd med sin situation 

men trots det inte slutar på arbetsplatsen, är förmodligen inte tillräckligt för att veta om 

den kommer jobba hårdare eller förstöra för organisationen. Att ha missnöjda 

medarbetare som lämnar organisationen, behöver inte vara negativt för organisationen 

så länge de inte är högpresterande. (Baird & Hamner, 1979).  

 

Forskning genomförd av Chen et al (2012) visar att kreativiteten i grupper om tre 

personer ökar om gruppen belönas kollektivt. Belönar man istället anställda individuellt 

uteblir effekten på kreativiteten och en mer tävlingsinriktad miljö uppstår (ibid). Taylor 

(2015) skriver att kollektiva incitament orsakar starkare motivation än individuella 

incitament, oavsett hur arbetsmiljön i övrigt ser ut på arbetsplatsen. Att utforma 

belöningssystemet på så sätt att det uppmuntrar samarbete snarare än intern konkurrens, 

kommer uppmuntra säljare att jobba enligt företagens mål. Detta kommer leda till att 

individer som inte anstränger sig kommer påverkas av kollegor, som är dem som 

utvärderar hur medarbetare presterar. (Roth, 2014) 

 

Chefer tenderar att vilja se att de anställda tävlar mot varandra för att uppnå bättre 

resultat åt verksamheten (Roth, 2014). Roth (ibid) menar att detta är fel sätt att motivera 

anställda på och menar att felet ligger i akademierna och samhället som “applåderar” 

vinnare, trots att detta tankesätt har visat sig bidra till negativa konsekvenser. Enligt 

Roth (ibid) är konflikter något som endast genererar negativ energi, vilket bidrar till att 

anställda arbetar sämre. Roth (ibid) menar att människor har en begränsad mängd energi 

och för att personalen ska prestera på bästa sätt krävs det att organisationen ser till att de 

använder energi på ett positivt sätt. Positiv energi utnyttjas av de som presterar effektivt 

och arbetar för att förbättra verksamheten, medan negativ energi används för att stjäla 

idéer, förstöra för kollegor eller försvara sig från sådana attacker. Att ha anställda som 

använder sig av positiv energi leder till att de följer organisationens mål, medan 

anställda med negativ energi förstör för organisationen. (ibid) 

 

Trots att Roth (ibid) är negativt inställd till tävling och konkurrens så är det ett vanligt 

förekommande incitament för att öka motivationen på kort sikt. Kalra och Shi (2001) 
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forskar kring hur tävlingar på arbetsplatsen skall utformas. Deras studie resulterar i att 

tävlingar skall utformas på kollektiv nivå med mer än en vinnare. Priserna i tävlingarna 

ska vara relativt låga och inte för kostsamma då detta kommer ska negativ energi på 

arbetsplatsen. De menar att om en kollega vinner ett väldigt fint pris kommer resterande 

av säljarna att vara avundsjuka på vinsten. (ibid). Målet med att använda tävlingar som 

incitament kan vara olika beroende på företag och situation, men i stora drag används 

tävlandet för att öka försäljningssiffror, öka försäljningen av en specifik produkt eller 

exempelvis att generera nya kunder. Tävlandet används för att öka motivationen hos de 

anställda, forskning säger att det ökar motivationen att nå uppsatta mål. Vad själva 

målet med försäljningen är skiftar, men generellt används dessa incitament för att nå de 

kortsiktiga försäljningsmålen. (Wildt, Parker & Harris Jr, 1980) 

 

3.2.6 Utformning av finansiella belöningssystem 

 

Vid utformning av finansiella belöningssystem finns en mängd konkreta överväganden 

som måste beaktas. Ofta är detta problem som är specifika för just verksamheten och 

organisationen.  

 

“Att belöna en Vd för årets vinst förutsätter egentligen att den ger ett bra besked om 

årets verkliga resultat” (Jannesson & Skoog, 2013). 

 

Risken finns i dessa fall att det sker en suboptimering för ledarens egen vinning. I 

princip sker samma sak då en säljare belönas efter försäljningsstatistik vilket förutsätter 

att varje försäljningskrona är lika lönsam, detta kan ge upphov till att säljaren frestas till 

att ge rabatter och genomföra olönsamma volymförsäljningar för att själv gynnas trots 

att det skadar företaget. Ett möjligt förslag för att ändra denna typ av suboptimering 

skulle vara att basera bonus efter täckningsbidraget på den försäljning som sker. (ibid) 

 

Att utforma ett belöningssystem är en väldigt komplex uppgift och många aspekter 

borde inkluderas för att skapa ett system som leder till ökad motivation. 

Belöningssystem bör vara anpassat för varje anställd då vissa arbetare endast motiveras 

av monetära belöningar och andra endast genom erkännande av väl genomförda 

uppgifter, eller av icke-monetära belöningar som exempelvis resor. (Chung, 2015) 
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Detta skulle fungera i teorin, men i verkligheten skulle detta vara allt för kostsamt och 

tidskrävande för företag idag och är fortfarande extremt ovanligt. Andra aspekter, som 

rättvisa i belöningssystem, kan skapa problem, exempelvis om försäljningen i ett visst 

område ökar eller minskar på grund av externa opåverkbara effekter kan detta leda till 

att provisionen ökar eller minskar. Om säljaren tjänar mer av en “slump” kan andra 

anställda känna avundsjuka mot att den personen inte arbetat mer, likaså om 

försäljningen minskar av dessa effekter kan den anställda bli besviken och till och med 

lämna på grund av orättvisa. (Chung, 2015) 

 

Kompensation till säljare i en verksamhet måste ligga i linje med företagets strategi och 

mål, motivera en bred vidd av anställda, vara rättvist och enkelt att förmedla samt 

resultera i löneutbetalningar som anpassas efter verksamhetens budget. (Chung, 2015) 

 

 

Bilden ovan visar fem olika steg vid utformningen av lön och finansiella 

belöningssystem. Till att börja med skall utformaren sätta en lönenivå som både kan 

attrahera ny personal samt behålla nuvarande anställda. Den angivna lönenivån måste 

balanseras mellan fast och rörlig ersättning, detta för att bestämma risknivån på 

ersättningen för den anställde. Om endast rörlig ersättning inkluderas skapas en oro från 

både företagets sida och den anställde, ett scenario för företaget kan vara att säljaren sålt 

så pass mycket att de inte har råd att ersätta denna person. Oron hos den anställda kan 

ligga i om de säkert vet om de kommer få ersättning under nästkommande period eller 

inte. Nästa steg i utformningen handlar om val av ersättningsmetod. Det vanligaste 

bland säljare är provisionsbaserat antingen på omsättning eller på lönsamhet. En annan 

Figur 7, Bildkälla: Harvard business Review, April 2015, Vol 93 Uppl 4, s 54-61 
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metod för att ersätta sin personal är bonusar baserade på olika mål som verksamheten 

ställt upp. Verksamheten ska sedan ta ett beslut angående provisionsutvecklingen, där 

de kan välja att ha en progressiv eller degressiv utveckling på provision. Man bör också 

beakta hur regelbundet utbetalningar av bonusar skall göras, exempelvis varje vecka, en 

gång i månaden eller årsvis. Slutligen bör icke finansiella incitament tas hänsyn till som 

tillexempel positiv återkoppling och tävlingar. (Chung, 2015). 

 

Om arbetsutformningen visar sig vara ett problem, är bästa sättet att adressera 

problemet på att involvera personal som arbetar där problemet finns (Roth, 2014). 

Anställda behöver inte mer information eller träning i deras problemlösningsförmåga, 

utan behöver ges möjligheten att möta utmaningar och incitament för att effektivt 

hantera dem (ibid). “People do what they are rewarded for doing” (Peters, 1988, 

refererad i Roth, 2014). Detta kan uppfattas lösa alla problem med utformningen av 

belöningssystem, men oftast motsätter prestationsmätningarna och bonussystemen 

varandra (Roth, ibid). 

 

3.2.7 Risker med belöningssystem 

 

Direkt motiverande belöningssystem brukar anklagas för att leda till kortsiktighet. Ifall 

belöningarna är uppbyggda på så sätt att de är i enlighet med organisationens mål, så 

kan det innebära att de anställda får en stark drivkraft att prestera för organisationens 

bästa. Det är dock väldigt svårt att hitta indikatorer som ger långsiktiga prestationer och 

att knyta ihop dem med belöningar. (Nilsson & Olve, 2013). Belöningar har visat sig 

påverka de anställda negativt om de har arbetsuppgifter som kräver att det är kreativa 

(Taylor, 2015). Det har även visat sig att belöningar kan påverka samarbetsklimatet i 

organisationer på ett negativt sätt då det ofta blir uppfattningar om orättvisor vid 

framförallt prestationsbaserade belöningar. Bonussystemet kan få en avtagande effekt 

när en organisation har haft det i bruk i flera år. Anledningen till detta är att de anställda 

börjar förvänta sig en viss nivå av belöningar för att de blivit vana vid det, ifall bonusar 

faller ur ett år kan detta resultera i att personalen reagerar negativt. Om personalen 

börjar ta bonusar för givet, finns det en risk att bonussystemet inte längre är 

motiverande. (Nilsson & Olve, 2013) 

 

Organisationen bör beakta risken att införandet av ett belöningssystem kan vara negativt 

för personal som varit lojala och sitter på en hög kompetens. Att belöna någon som 
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precis blivit anställd medan en som varit där i flera år inte får någon bonus kan skicka 

fel signaler till personalen och rimma illa med personalpolitiken. (Nilsson & Olve) 

 

“Ett klassiskt misstag är att den duktige tekniske experten befordras till chef för sin 

avdelning och att det då visar sig att organisationen inte bara tappat en duktig tekniskt 

kompetens utan också fått en chef som inte fungerar i sin arbetsledarfunktion” (Nilsson 

& Olve, 2013 s 236).  

 

För att undvika detta kan den anställde istället för att bli befordrad till en position med 

andra arbetsuppgifter, få en annan titel och slippa att bli belastad med exempelvis 

personalansvar (Nilsson & Olve, 2013). 

 

3.3 Faktorer inom organisationer som påverkar belöningssystemet 

 

3.3.1 Företagskultur och interna effekter 

 

Enligt Barnes et al (2006) så innebär en stark relation och identifiering bland 

försäljningsarbetarna och att en stark kultur inom organisationen är positivt relaterat till 

bra försäljningssiffror. Barnes et al (ibid) menar att en stark kultur leder till en högre 

nivå av jobbtillfredsställelse, åtagande för verksamheten samt lägre stressnivåer för de 

anställda. Chefens roll i att se till att kulturen följs och upprätthålls inom 

säljavdelningen är viktig. För att undvika att kulturen ifrågasätts, bör cheferna hålla sig 

till de normer som förväntas av kulturen, användandet av symboler samt ceremonier är 

effektiva verktyg för att förstärka kulturen. (ibid) 

 

Fortado och Fadil (2014) upptäckte att förändringar av en organisations kultur kan få 

oönskade konsekvenser. Om en säljkultur introduceras i ett företag där fokus ligger på 

service och kundnöjdhet riskerar fördelarna med den gamla kulturen att raseras. 

Relationerna till både medarbetare och kunder påverkas negativt av den nya kulturen 

om den introduceras på ett felaktigt sätt och i förlängningen kan bolagets 

konkurrenskraft på marknaden försämras. (ibid). Barnes et al (2006) menar att desto 

starkare kultur, desto svårare är den att förändra. En stark organisationskultur, som 

bidrar till nöjda arbetare, leder till en konkurrensfördel. 
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3.3.2 Säljare 

 

En studie på försäljare genomförd av Bellenger, Wilcox och Ingram (1984) kommer 

fram till att personlig tillväxt, en känsla av fullbordande, respekt och erkännande är de 

belöningar som medarbetare värderar högst. Bellenger, Wilcox och Ingram (ibid) 

föreslår att de som strukturerar bonussystemen bör dela upp personalen i olika grupper 

beroende på vad det är som motiverar dem och därefter bygga upp bonussystemen efter 

de olika grupperna. Steenburgh och Ahearne (2012) är inne på samma spår och menar 

att en försäljningsavdelning består utav tre olika sorters säljare: “Stars”, “Laggards” och 

“Core performers”. “Stars” är säljare som alltid säljer bra oavsett vilken tjänst, produkt 

eller arbetsuppgift det har arbeta med. De riskerar dock att prestera sämre ifall 

exempelvis tak sätts på kompensationen de kan erhålla. “Laggards” kräver hjälp och 

vägledning för att nå upp till önskad nivå. I kategorin “Core performers” faller de flesta 

säljare men gruppen tenderar att bli ignorerad i utformandet av belöningssystem. Dock 

besitter kategorin stor potential att prestera bra ifall rätt incitament tilldelas. (ibid) 

 

För att utveckla anställda och framförallt säljare krävs kompetensutveckling. 

Kompetensutveckling och utbildning är något som många anställda behöver för att 

utvecklas i sina arbetsuppgifter. Elnag och Imran (2013) förklarar i sina studier att 

utbildning och kompetensutveckling bör användas för att minska gapet mellan vad de 

anställda faktiskt vill kunna och vad det faktiskt har för kompetens. Studien resulterar i 

att utbildning och kompetensutveckling stimulerar de anställda och genom detta ökar 

produktiviteten hos säljarna men också för hela organisationen (ibid). Pettijohn, 

Pettijohn och Taylor (ibid) menar att chefer bör lägga ner mycket resurser för att 

säljarna ska bli bättre på sina arbetsuppgifter. Pettijohn, Pettijohn och Taylor (ibid) 

menar att säljare som presterar bättre tenderar att ha högre arbetstillfredsställelse, 

arbetsåtagande och har mindre chans att säga upp sig än de som presterar sämre.  

 

Enligt Bolander et al (2015) presterar säljare bättre då relationerna internt inom 

verksamheten är välfungerande. För att förbättra relationerna internt föreslår Bolander 

et al (ibid) att ledningen anordnar olika tillställningar som företagsfester, lära känna 

tillställningar vid nyanställda säljare och att tilldela handledare till nyligen anställda.  

 

Bra prestationer resulterar i att säljavdelningen är mer produktiv. Enligt Cespedes 

(2014) drivs försäljningsavdelningens produktivitet av tre följande faktorer: kapaciteten 
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att ta emot kundsamtal, stängningsfrekvensen och vinst per försäljning. Vilken som är 

viktigaste för ett individuellt företag varierar kraftigt (ibid). Cespedes (ibid) fortsätter 

med att påvisa chefens vikt i att öka produktiviteten, genom att ge incitament till 

säljarna att göra fler samtal, påpeka vikten av att fokusera på rätt kund och att matcha 

kunderna med rätt produkt/tjänst. Ifall säljarna inte förstår sig på hur företagens mål 

påverkar dessa produktivitetsfaktorer, så kommer de utnyttja verksamhetens resurser 

felaktigt och förstöra för organisationen (ibid). 

 

Michaelson (2005) menar att det är fel att endast se till produktivitet och effektivitet på 

säljavdelningen vilket kan bli missvisande. Forskning gjord om betydande arbete är 

motiverande för arbetare menar Michaelson (ibid) att betydande arbete är en viktig 

motiverande faktor för arbetare. Forskaren menar att vanlig motivationsteori kring 

arbetare är att fokusera på att öka produktiviteten, det finns mer till arbetsmotiverande 

teori nämligen de flesta arbetarnas mänskliga önskan att ha meningsfulla liv (ibid). 

Michaelson (ibid) säger att fortsatta studier krävs för att få en bättre förståelse för hur 

betydande arbete påverkar anställdas motivation.  

 

Även Aisha et al (2013) menar att krav på produktivitet kan vara negativ då det skapar 

press och negativ stress på säljarna. Aisha et al (ibid) förklarar i sina studier att 

arbetstryck, faciliteter och förväntan på sina anställda kan ha en negativ effekt på de 

anställdas produktivitet, de faktorer som möjligtvis ger positivt utfall på produktiviteten 

är att arbeta i lag, lön, säkerhet på arbetsplatsen, prestationer, rättvisa och realistiska mål 

(ibid). 

 

För att få positiva utfall på produktiviteteten kan förändringar krävas. Enligt Ye, 

Marinova och Singh (2007) så är förändring i moderna verksamheter är vitalt för att 

utveckla marknadsefterfrågan och företagets konkurrenskraft. Förändring för säljarna 

har som mål att öka försäljningen men olika säljare reagerar olika på förändring och 

samtidigt som det kommer synas ökad effektivitet av vissa säljare ger det motsatt effekt 

på andra säljare. Dessa förändringar i organisationer påverkar säljarna olika beroende på 

hur anpassningsbar en säljare är, då vissa säljare påverkas positivt och vissa negativt 

kommer det vara en period då alla säljare måste anpassas och detta kommer att påverka 

deras försäljning. (ibid) 
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3.4 Motivation 
 
 
3.4.1 Motivation på arbetsplatsen 

 

McGregor (2006) beskriver två olika sätt att betrakta människan på, det ena kallas teori 

X och det andra teori Y, de båda teorierna är diametralt motsatta. Förespråkare av teori 

X menar att människor instinktivt är lata och ovilliga att arbeta och tar inga egna 

initiativ. Därför måste de övervakas, ledas och tvingas till att jobba. Teori Y menar 

istället att arbete är naturligt för människor och de kan också ta kontrollen och driva sitt 

eget arbete. Under rätt förutsättningar vill dessutom människor ta ansvar. (McGregor, 

2006) 

 

Oberoende hur företagsledare eller andra befattningshavare väljer att se på människor är 

det viktigt att beakta anställdas syn på arbete när belöningssystem ska utformas. Detta 

eftersom den säger en del om personalens förväntningar. Den generella synen på arbete 

har förändrats över århundradena. Förenklat kan man konstatera att man under antiken 

såg arbete som ett nödvändigt ont, medan man i det moderna samhället ser på arbetet 

som ett livsprojekt som ska bidra till självförverkligande. (Aronsson et al, 2012) 

 

Bhuvanaiah och Raya (2015) beskriver att det finns tre typer av motivationsstadier hos 

de anställda på en arbetsplats. Dessa tre psykologiska stadier hos de anställda är: 

“Engagerad” - Engagerade anställda är passionerade till sitt arbete och lägger verkligen 

vikt vid att göra sitt bästa av arbetsuppgifterna. De engagerade personerna är de 

anställda som anses viktigast för verksamheten och lägger alltid stor vikt vid prestation 

och delaktighet.  

“Oengagerad” - Dessa anställda beter sig som om att de arbetar, men i själva verket får 

dem väldigt lite gjort och lägger väldigt lite energi på sina arbetsuppgifter.  

“Frånkopplad” - Denna typ av anställda är den opålitligaste gruppen av anställda inom 

en verksamhet, detta eftersom de inte är nöjda med sina arbetsuppgifter och sprider 

denna negativa energi till andra anställda i verksamheten. 

 

Forskarna beskriver också hur en anställd kan gå från ett stadie till ett annat beroende på 

hur organisationen behandlar dem. Med rätt verktyg och ledning är det möjligt att flytta 
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en anställdas motivationsstadie från “Oengagerad” till “Engagerad”. (Bhuvanaiah & 

Raya, 2015) 

 

Tims et al (2011) förklarar också att det som personal drivs och motiveras av idag 

kommer möjligtvis inte att motivera imorgon. Denna fluktuation i personalens 

arbetsvilja kan brytas ner till en vital del mot den anställdes egen motivation. Denna 

nyckelingrediens är individens positiva energi och hur väl personen omvandlar denna 

energi till fokus på arbetsplatsen (Bhuvanaiah & Raya, 2015). 

 

3.4.2 Behovsteorier 

 

Behovsteorier förklarar motivationens syfte som att det ska uppfylla otillfredsställda 

behov hos individen. Kända behovsteorier är Herzbergs tvåfaktorteori och Maslows 

behovstrappa. (Aronsson et al, 2012). Enligt Herzbergs (1966) tvåfaktorteori finns det 

två typer av motivationsinstrument för att driva anställda. Dessa två är inre och yttre 

hygienfaktorer samt inre och yttre motivationsfaktorer. För att de anställda ska vara 

drivna och positiva till sitt arbete måste dessa två stimuleras. Bland de yttre hygien-

/motivationsfaktorerna skapas mervärde för den anställde genom: lön, status, 

arbetsförhållanden, arbetstrygghet, relation mellan ledarskap och anställda etc. (ibid). 

Enligt Thool och Kahn (2007) finns det olika typer av yttre motivation. Dessa handlar 

om att en individ utför uppgifter för att erhålla en belöning eller undvika bestraffning. 

Det kan också handla om att man utför en uppgift av sympatiskäl, att man tycker synd 

om någon, eller för att uppgiften stämmer överens med ens personliga livsstil. (ibid). De 

inre motivationsfaktorerna handlar enligt både Herzberg (1966) samt Thool och Kahn 

(2007) om arbetsuppgifterna i sig, befordran, prestationer, respons etc. Hygienfaktorer 

bidrar till missnöje hos de anställda om dessa inte uppfylls, och ger inte heller effektiv 

motivation om de skulle vara uppfyllda. Dessa anses alltså vara ett slags minimikrav för 

den arbetande där dessa faktorer tas för givet. Motivationsfaktorerna däremot är de 

faktorer som bidrar till mer produktivt arbete och motiverar den aktuella personalen. 

Det största bidraget från tvåfaktorteorin är att den visar på skillnaderna mellan yttre och 

inre motiv. (Aronsson et al, 2012). 

 

Maslow (1954, 1987) är psykologen bakom den berömda teorin om behovstrappan. 

Kortfattat handlar den om att vissa typer av behov måste tillfredsställas innan man kan 
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avancera på “trappan” och känna nya behov. Trappans första steg är de fysiologiska 

behoven såsom behoven av föda och syre. När en människa har dessa behov 

tillgodosedda börjar hon istället söka efter säkerhet, det andra steget. Det tredje steget 

innefattar behov av gemenskap, tillhörighet och kärlek, det fjärde steget handlar om 

behovet av självkänsla och självförtroende medan trappans sista steg är 

självförverkligande. Detta sista behov handlar om att människan måste vara trogen sin 

natur och på något sätt uppfylla sin potential. (ibid) 

Bilden nedan visar hur Maslows behovspyramid är uppbyggd.  

 

Figur 8, Bildkälla: Psychological Inquiry, Jan-Mar 2014, Vol. 25 upplaga 1, s. 1-41, 41 Black and White 

Photograph; s 7 

 

3.4.3 Balansteorier 

 

Balansteorier handlar om att beteenden motiveras av individens upplevda inre obalans. 

Den kanske mest kända teorin av detta slag är Adams equity-modell, eller 

rättvisemodell, vilken går ut på att en individ värderar rättvisa högt och att förhållandet 

mellan ansträngning och belöning måste vara proportionerligt. En anställd med lägre lön 

än vad andra med samma uppgifter har kommer antingen anstränga sig mindre eller 
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försöka öka sin lön för att på så sätt uppnå balans mellan ansträngning och belöning. 

(Aronsson et al, 2012) 

 

3.4.4 Förväntningsteorier 

 

Förväntningsteorier fokuserar på hur en individ kognitivt bearbetar information. Teorier 

som dessa antar att just individens informationshantering är det som genererar 

motivation till ett visst beteende. Det som skapar motivation är individens egna 

förväntningar om att arbetet kommer leda till resultat och därmed belöning och 

dessutom ska denna belöning anses som värdefull i individens ögon. (Aronsson et al, 

2012). Två kända teorier som faller under denna kategori är Self-regulation theory 

(Banduras, 1997) och Agentteorin (Jensen & Meckling, 1976) (Aronsson et al, 2012). 

 

Self-regulation theory (Banduras, 1997) handlar om att en individ inte bara passivt 

reagerar på omvärlden utan själv aktivt agerar och formar sin tillvaro. Banduras (ibid) 

menar att individen utvärderar sig själv, sätter upp egna mål och reagerar på upplevd 

egen effektivitet, även kallad self-efficacy. Ju högre upplevd self-efficacy desto större 

motivation. 

 

Jensen och Mecklings Agentteori (1976) antar att individen styrs av sina egna intressen. 

För att individen ska arbeta i enlighet med organisationens mål krävs yttre belöningar 

för att individen ska frångå sina egna intressen (Aronsson, 2012). Teorins koncept är att 

när principalen anlitar agenten delegeras ansvar och beslutsmakt till agenten. I ett 

företag kan principal- och agentrollerna motsvaras av aktieägarna respektive VD:n. 

Aktieägarna förväntar sig att VD:n agerar i deras intresse och problemet ligger i att 

parterna har avvikande egenintressen som står i konflikt med varandra. Enligt 

agentteorin uppstår även en situation där agenten har ett informationsövertag gentemot 

principalen. Principalen kan nämligen inte övervaka varje enskilt steg agenten tar och 

därför finns det utrymme för agenten att agera i egenintresse istället för i principalens 

intresse. (Anthony et al, 2014) 
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3.4.5 Ledarens roll i motivering av anställda 

 

Tyagi (1985) skriver om hur viktigt förtroendet för säljledare och överordnade chefer är, 

och menar att om säljare anser att deras chef är pålitlig och duktig litar de på denna 

person. Genom att ledaren tydliggör vilken väg organisationen skall ta och vilka mål 

som skall nås kommer säljare sedan att förstå dessa mål och vilja genomföra dem. 

Ledaren utformar mål för verksamheten och belöning sker sedan efter hur väl dessa mål 

är uppnådda av säljorganet. Dessa yttre motivationsfaktorer bygger på att det finns ett 

starkt förtroende för den person som utfärdat målen. (ibid) 

 

Hur synen på ledaren är hos de anställda säljarna kan också påverka de inre 

motivationsfaktorerna (Tyagi, 1985). Chefens uppgift är att skapa ett starkt förtroende 

och en stark pålitlig relation till sina säljare. Genom att skapa detta gemensamma 

förtroende för hur de arbetar mot samma mål menar Tyagi (ibid) att säljarna kommer att 

känna sitt arbete mer givande och motiveras av sina egna prestationer. Forskningen 

tyder också på att arbetsuppgifter där de anställda får utmana sig själva och testa sina 

kunskaper ökar motivationen till arbete. Samtidigt som belöningen i detta scenario bör 

vara med inre motivationsfaktorer såsom återkoppling av den genomförda prestationen. 

(ibid) 
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3.5 Teoretisk sammanställning 

 

Sammanställning över vilka motivationsfaktorer respektive författare diskuterar och 

omfattar i sin forskning. Alla motivationsfaktorer omfattas av vårt teoretiska underlag. 

 

 

Figur 9, Teoretisk sammanställning av motivationsfaktorer 1, Källa: Egen 

 

 

Figur 10, Teoretisk sammanställning av motivationsfaktorer 2, Källa: Egen 
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4. Empiri 
I detta avsnitt visas resultatet av den empiriska insamlingen, allt resultat är från 

insamlingen av intervjuerna hos de tre olika fallföretagen. Företagen är anonymiserade 

och kommer att beskrivas som Tjänsteföretag 1, Tjänsteföretag 2 och Tjänsteföretag 3. 

Varje företag presenteras separat med kommentarer från deras säljare samt deras 

arbetsgivare.  

 ______________________________________________________________________  

 

4.1 Tjänsteföretag 1 
 

Tjänsteföretag 1 har huvudkontoret beläget här i Växjö, verksamheten arbetar med att 

förenkla och automatisera verksamhetsprocesser inom både privat och offentlig sektor. 

Vi har på detta företag intervjuat 6 innesäljare där tre av dem var del av ett test av 

provisionsbaserad lön och resterande tre arbetade med fast lön. De som arbetade med 

provision var: Gustaf, Jonas och Daniel och de som arbetade med fast lön var: Fredrik, 

Viktoria och Robert. Vi intervjuade också en säljledare vid namn Joakim samt deras 

personalansvariga Anna.  

 

4.1.1 Organisation, mål och kultur 

 

Tjänsteföretag 1 drar stor nytta av sitt starka varumärke och personalansvariga förklarar 

den stora utmaningen idag är att bemöta digitaliseringen, med mer försäljning på 

webben och enklare användning för kunder. Verksamheten vill också fortsätta att växa 

och behålla sin starka plats på marknaden. Försäljningsavdelningen bidrar till dessa 

övergripande mål då man tydligt kan se att mer försäljning sker via hemsidan, men 

samtidigt måste säljarna fortsätta att vinna nya kunder utan att förlora några av de 

aktuella kunderna. Säljarna får direktiv från sina teamleders som får målsättningar från 

ovanstående chefer. För att målsättningar och krav tydligt ska förmedlas till säljarna 

redovisas topplistor över vem som säljer bäst i realtid. Beslut om förändringar sker högt 

upp i koncernledningen och förmedlas sedan neråt i hierarkin. Säljorganet är uppdelat i 

fyra olika avdelningar med 20 säljare på försäljning företag som tar allt från 0-200 

anställda men fokus ligger på företag med 0-3 anställda då dessa företag är de 

lönsammaste för företaget. Byråavdelningen som består av 7 säljare och arbetar med 

redovisningsbyråer som sedan arbetar mot kunder i företagets system. Slutligen är det 
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partneravdelningen som arbetar med partnerlösningar med integration i deras 

datoriserade program. Nedan visas företagets organisationsstruktur grafiskt. 

 

 

Figur 11, Organisationsstruktur Tjänsteföretag 1. Källa: Egen 

 

“Om man tittar på den stora försäljningen är det den avdelning där jag arbetar, som 

har högst budget i alla fall. Där är det små och medelstora företag vi pratar om, allt 

ifrån en tusenlapp till ett par tusenlappar om året.” (Joakim, säljledare 2016-04-22) 

 

4.1.2 Belöningssystemets utformning och beståndsdelar 

 

Tjänsteföretag 1 har länge haft en bild av att motivera sina anställda med provision som 

något negativt och har länge utgått från att inte använda sig av det. Det har dock skett 

lite förändringar i organisationen och en ny VD testar nu ett provisionssystem på fem av 

sina säljare. Testet är utformat så att dessa fem säljare behåller sin ordinarie grundlön 

och kan utöver detta bygga på med provision, på grund av att samma grundlön består 

har företaget valt att sätta ett provisionstak där provisionen är baserad på merförsäljning 

av extramoduler i ekonomisystemen. En säljledare i verksamheten förklarar att 

utformningen ser ut såhär idag eftersom avtal måste skrivas om och liknande för att 

grundlönen skall förändras, som tidigare nämns är det ett test av provision. För att nå 

provision måste följande försäljningsmål nås:  
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“En grundnivå där varje säljare ska sälja 40 stycken program och 20 stycken 

extramoduler. Sen blir man belönad efter varje extra modul som säljs.“ (Joakim, 

säljledare, 2016-04-22) 

 

Företaget arbetar inte bara med denna typ av belöningar utan Anna förklarar att  

 

“Hela företagsfilosofin och det vi vill ska genomsyra företaget är ju just det är att vi vill 

ge något till anställda i den mån det är möjligt oavsett var i företaget man jobbar.” 

(Anna, personalansvarig, 2016-04-22).  

 

Trivsel spelar en central roll och företaget erbjuder massage en gång i månaden, träning 

på olika anläggningar runt om i Växjö beroende på intresse samt ett förmånligt 

träningskort, planerade företagsevent och företagsfester och varje år genomförs en 

utbildningsresa för alla tills vidare anställda inom företaget. Implementeringen av 

provisionssystemet har lett till positiva resultat säljledaren förklarar att:  

 

“Vi har sett ett fantastiskt resultat både på försäljningssiffror och på effektivitet. 

Effektiviteten har inte bara påverkat de fem säljare som fått chansen med provision utan 

det har även påverkat resten av avdelningen som inte fått möjligheten att testa den här 

gången. Vi ser en ökning på närmare 250% på effektiviteten på antal samtal in och ut.” 

(Joakim, säljledare, 2016-04-22) 

 

Förändringar i provisionssystemet kommer att ske efter denna testperiod, de förklarar att 

först i september då alla är tillbaka från sina semestrar kommer de implementera en ny 

version av provisionssystemet där dessa säljare inte kommer besitta samma grundlön 

som de med fast lön. De kommer troligtvis även anställa ny personal som kommer att 

arbeta fulltid med utformningen av detta bonussystem. 

 

“Vi är en stor aktör här i Växjö och vad vi ger tillbaka till Växjö kommun och vad vi 

ger tillbaka till andra organisationer och är sådana saker som jag tror vi kommer att 

bli mer fokuserade på. Vi arbetar redan idag med att hjälpa nyföretagare i centrum, UF 

och andra organisationer. Men jag tror att det blir ännu viktigare att ta ställning i 

dessa frågor i framtiden.” (Anna, personalansansvarig, 2016-04-22) 
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Tjänsteföretag 1 arbetar redan idag med dessa typer av frågor men de tror starkt på att 

detta kommer bli viktigare i framtiden för att både attrahera och behålla den befintliga 

personalen. De förklarar vidare att det inte funnits provisionsbaserade 

prestationsmätning på grund av de faror som kan uppkomma med denna typ av 

motivation, de menar att det är viktigare att kunderna trivs och kommer tillbaka än att 

kunder försvinner och nya måste förvärvas. Målet är att behålla de kunderna de har och 

samtidigt sälja till fler kunder för att ha så många användare som möjligt.  

 

“Det är ju också en utav de stora farorna med att införa ett bonussystem, att det finns 

en egen vinning i det. Där har vi en ganska bra grund för att det är befintlig personal vi 

testar med och vi har en reklamationsnivå som är helt fantastisk på 3 % av 

försäljningen. Om man jämför med där jag jobbade innan, om det var 7 av 10 som 

betalade så var det bra. Jag vet inte hur deras nivåer ser ut idag men här är det väldigt 

annorlunda. Här är det alltså 3 på 100 som ångrar sina köp.“ (Joakim, säljledare 2016-

04-22) 

 

Allmänt kände de flesta säljarna att testet av provisionssystemet var väl utformat och 

rättvist mot alla säljare. Alla säljare som fick chansen att testa på provisionssystemet 

gjorde bra ifrån sig och det syntes en tydlig skillnad på försäljningssiffrorna. En säljare 

förklarar för oss att allt var rättvist men att man kunde planera inför den kommande 

månaden med återkommande kunder. Säljaren menar på att man kunna planera för att ta 

ut dessa sälj under den kommande månaden, dock finns ingen orättvisa i detta då alla 

har samma möjligheter. Jonas säger följande angående huruvida testet var rättvist: 

 

“Det fanns ju lite med förarbetet innan testet startade, har sett lite annorlunda ut, en 

del har kanske inte haft lika mycket utgående, eller återkomster som man hade kunnat 

lägga in nu i april, men i det stora hela tycker jag det är väldigt rättvist.” (Jonas, 

säljare, 2016-05-03) 

 

4.1.3 Motivationsfaktorer 

 

För Tjänsteföretag 1:s samtliga säljare är monetära belöningar en viktig 

motivationsfaktor. Exempelvis förklarar säljaren Jonas att han hellre haft ett sämre jobb 

med bra betalt än ett stimulerande jobb med dåligt betalt. En av säljarna som deltog i 

provisionstestet sade att han under testet presterade bättre än vad han gjort tidigare, på 
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grund av att han ansträngde sig mer. Säljaren Fredrik, som inte var med i testet, svarar 

på frågan om han tror att han skulle prestera bättre med provision:  

 

“Jo men det tror jag absolut, det såg man ju i den testgruppen de hade nu, man ser 

verkligen att de ringer mycket mer samtal, det blir mer fokus på det, det blir mer driv i 

gruppen i sig, att de pushar varandra och sådant, så absolut hade man sålt mer.” 

(Fredrik, säljare, 2016-05-03) 

 

Kollegan Robert skulle gärna se att bolaget arbetar vidare med ett provisionssystem, 

men betonar också vikten av att han regler och begränsningar i systemet, vilket var 

fallet under testmånaden. Även Daniel betonar detta och menar att det inte sänker 

motivationen: 

 

“...utan man körde på för man var inne i det tempot, man bara fortsatte som vanligt”. 

(Daniel, säljare, 2016-05-03) 

 

Robert och Daniel får mothugg från sin kollega Gustaf som menar att taket under 

testperioden var väldigt lågt och att det knappt var värt att kämpa för provisionen. 

 

En annan central motivationsfaktor för säljarna är att hålla kunderna nöjda. Daniel 

menar att det är oerhört motiverande att tillsammans med kunden nå fram till en optimal 

lösning för kunden. “Det är något jag verkligen brinner för”, uttrycker han det. 

Ytterligare tre av Daniels kollegor uttrycker sig liknande.  

 

Kompetensutveckling är viktigt för de flesta, även om det inte är den mest framträdande 

motivationsfaktorn för många av dem. Säljaren Viktoria, som länge varit anställd på 

företaget, framhäver dock just kompetensutvecklingen som extra motiverande för 

henne. Viktoria nämner: “Man blir aldrig helt fullärd”.  

 

Tävlandet är ytterligare en faktor som driver säljarna i sitt arbete. För vissa är det viktigt 

att ligga i toppen av listorna över vem som sålt mest, medan andra främst tävlar mot sig 

själva.  
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Företagets förmånspaket råder det delade meningar om huruvida det påverkar 

motivationen eller inte. Robert är väldigt positiv och menar att den årliga resan är det 

som motiverar honom mest i arbetet, då han genom dem får upplevelser som han inte 

hade fått annars. Eftersom säljavdelningen måste nå ett visst mål varje år för att resan 

ska bli av tycker Robert att han jobbar hårdare för att ta sig dit. Flera kolleger hävdar 

dock att de tar förmånspaketet mer och mer för givet ju längre de jobbar på företaget 

och att deras individuella prestationer inte påverkar hur stor del av förmånerna de kan 

erhålla. 

 

Generellt är alltså säljarna positiva till provision. Vissa anser att ett sådant system 

behöver vara reglerat medan andra ogärna ser ett tak för hur mycket provision man ska 

kunna erhålla. Bolagets förmånspaket är något många uppskattar. Däremot tar säljarna 

det för givet och det är inget som motiverar de flesta i det dagliga arbetet eftersom de 

inte anser att förmånerna är personliga belöningar som beror på deras prestationer.  

 

4.1.4 Arbetsmiljö och prestige 
 
 

Säljarna på Tjänsteföretag 1 känner sig trygga i sin arbetsmiljö samt med sina 

arbetsuppgifter och de flesta har jobbat med dessa typer av uppgifter under en längre 

tid. Flera av de anställda säljarna har ett intresse av att utvecklas kompetensmässigt och 

möjligen klättra eller byta position inom verksamheten. De ser även att det finns stor 

chans för dem att göra detta, genom att förklara för sin chef vart man vill komma kan de 

tillsammans arbeta mot de uppsatta målen för att möjligen nå en ny position. 

Kompetensmässigt känner de flesta att de har chanser att utvecklas. Gustaf (2016-05-

03) förklarar att det finns möjligheter men det kräver eget ansvar: 

 

“Det är mycket eget ansvar för det och man får säga till om man vill, det är inget som 

kommer utifrån liksom. Man får själv se till att utvecklas.“  

 

Verksamheten genomför varje år en utbildningsresa för alla tills vidare anställda om de 

uppsatta målen blir nådda under perioden, många av säljarna ser detta som en faktor för 

gemenskap och sammanhållning inom organisationen samt att de kommer sina kollegor 

närmare och detta bidrar i sin tur till arbetsmiljön och trivseln på företaget. 

Företagskulturen kring sälj är lite annorlunda från andra bolag som arbetar med sälj 
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menar många av säljarna. Många av deras kunder vet vad och vilka dem är och tror på 

att de alltid ska ge dem den bästa lösningen.  

 

“Vi har alltid jobbat med något som vi kallar den bästa lösningen. Att vi inte ska sälja 

mer eller mindre vad en kund faktiskt behöver och jag tror nog att jag hade haft det med 

mig.“ (Viktoria, säljare, 2016-05-03) 

 

Det märks verkligen att det ligger i kulturen att arbeta mot kundnöjdhet och en annan 

säljare förklarar att: 

 

“Här gör man verkligen nytta för kunderna, vi lurar aldrig på någon något, gör man 

någonting fel får man reda på det direkt av chefen, men på andra ställen är det inte 

riktigt samma tänk” (Jonas, säljare, 2016-05-03) 

 

Säljarna inom företaget förklarar att prestige och status vid försäljning är ganska 

obetydligt eftersom att målet är att kunden ska bli nöjd och då kan försäljningssiffror 

vara missvisande. Tjänsteföretag 1 lever på ett starkt varumärke och att försöka 

genomföra “fulsälj” för egen vinning på företagets bekostnad accepteras inte. 

Verksamheten vill verkligen behålla sitt starka namn och förtroende och är därför 

väldigt försiktiga när det kommer till utvecklandet av provisionssystem. Vissa säljare 

anser att det är bra medan andra vill göra mer för egen vinning och tycker att man kan 

väga in parametrar som kundbelåtenhet för att kunna implementera provision utan att 

skada förtroendet.  

 

Det finns ingen riktig kultur kring att vara tävlingsinriktad, tävling har länge setts som 

något som skadar arbetsmiljön och förtroendet för säljarna. De kan ha småtävlingar 

ibland som en lunch eller liknande men förespråkar inte tävling som liknande 

verksamheter. Två säljare förklarar att om provisionssystem införs kommer kulturen att 

delvis förändras, de säljarna som fick vara med i provisionstestet och tyckte det låg 

status i att vara bäst, medan resterande arbetar mer för kunderna och ser inte status i att 

vara bäst mer än självförtroende. Framförallt trivs de anställda på sin arbetsplats och 

känner sig trygga med sina arbetsuppgifter. Vissa är mer tävlingsinriktade än andra och 

ser att prestige och status är viktigt för utvecklingen av försäljningen. Alla säljare är 

positiva till provisionssystemet även om det inte är för just dem, siffror under testet har 
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visat en stark ökning på försäljningen även för de som inte var delaktiga och ser detta 

som en väldigt positiv utveckling.  

 

Trots att många ser positivt till utvecklingen av provisionssystemen anser många att 

vissa säljare kan påverkas negativt av den stress och press som kan uppkomma med 

detta. Vissa säljare är bättre på utringande samtal som kräver mer frågor och mer 

säljansträngning än om en kund ringer in för att skaffa en ny modul eller liknande, då 

passar vänlighet och hjälpsamhet bättre in och vissa är bättre i dessa situationer och vice 

versa.  

 

“Men de som inte har sökt då har väl två anledningar då, antingen tycker de att 

provision är fel eller så tycker de att de inte vill ringa ut. Och de som faktiskt är duktiga 

på att ta emot samtal har ökat sin försäljning jättemycket för att de har fått ta emot fler 

inkommande samtal. Det är kompetensstyrning, rätt person på rätt plats. Det har vi 

också lärt oss under denna tid.” (Joakim, säljledare, 2016-04-22) 

 

4.1.5 Säljare 

 

En bra säljare enligt säljledare Joakim är en person som är driven och sätter sig in i 

kundernas situation för att nå den lösning som passar dem bäst. Han anser att en duktig 

säljare anpassar sina samtal efter hur kunden beter sig och bemöter den på ett sådant sätt 

att kunden inte kan säga nej.  

 

Säljarna på Tjänsteföretag 1 jobbar i vanliga fall med alla olika typer av produkter som 

företaget säljer och väljer ut rätt produkt utefter kundens behov. Under testmånaden 

med provision fick de utvalda säljarna endast fokusera på att sälja verksamhetens 

billigaste och minsta alternativ, nämligen moduler till en viss produkt. Något de 

intervjuade antar kommer ändras när verksamheten sätter belöningssystemet i bruk 

permanent.  

 

Arbetssättet är utformat på så vis att säljarna kan arbeta med både inkommande och 

utgående samtal. Utgående samtal görs endast till så kallade varma kunder, det vill säga 

kunder som visat intresse för produkterna eller redan etablerade kunder. Kunder som 

visat intresse är kunder som testat olika demo-versioner av programmen företaget 

erbjuder. En säljare menar att verksamheten borde överväga att även ringa kunder som 
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inte är etablerade eller visat intresse. Han säger vid frågan om det är något han vill 

förändra:  

 

“Jag tror att man hade kunnat gå ännu längre med utgående samtal, att man inte bara 

ringer dem som laddat ner en demo eller trialversion eller något, utan att man 

någonstans fångar upp dem som bara startat nya företag, att det blir mer kalla samtal. 

Jag tror att det i det långa loppet kan ge någonting utöver det vi gör idag. Så att man 

kan utveckla det, det tror jag” (Daniel, säljare, 2016-05-03). 

 

Daniel menar att i och med kulturen på Tjänsteföretag 1 är de lite försiktiga eftersom 

det är kundnöjdhet som är huvudmålet. Men genom att börja kontakta potentiella 

kunder som inte ännu visat intresse hade företaget kunnat öka försäljningen. Säljarna 

har månatliga avstämningssamtal med säljledarna samt PMO-möten två gånger om året. 

Under de månatliga samtalen går säljledaren igenom hur det gått för försäljningen de 

senaste månaderna. PMO-samtalen är mer genomgående, och brukar handla om hur 

säljarna ser på utmaningar framåt i tiden, och vad man vill lära sig och förbättras inom. 

En säljare säger att under dessa samtal kan man ta upp ifall det är någon utbildning eller 

kompetensutveckling som behövs. Tjänsteföretag 1 är tillmötesgående vid dessa behov 

men säljarna menar att det gäller att man tar upp problemet eller behovet själv, då 

verksamheten inte är speciellt drivna i att ta sådana initiativ. Vid frågan om 

verksamheten erbjuder de utbildningar som önskas svarar Gustaf: 

 

“Det är mycket eget ansvar för det  och man får säga till om man vill, det är inget som 

kommer utifrån liksom. Man får själv se till att utvecklas” (Gustaf, säljare, 2016-05-03) 

 

Utbildningar och upplärningsprocesser för nya säljare är något som också verkar vara 

obefintligt, något som säljaren Jonas kritiserar kraftigt. Han menar att, speciellt nya 

säljare behöver mer säljutbildning, än vad de erbjuder för tillfället. Vid frågan angående 

om det är någon upplärningsprocess på företaget, svarar Jonas: “Nej, jag skulle vilja se 

betydligt mer av det, nej det tycker jag inte, det är riktigt dåligt faktiskt” (Jonas, säljare, 

2016-05-03). Han fortsätter med att berätta att det kanske varit två timmars faktiskt 

säljutbildning, sen han började arbeta på där i September 2015. 
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Säljarna inom Tjänsteföretag 1 jobbar främst mot redan etablerade kunder. Många 

säljare menar att på grund av deras starka varumärke behöver inte säljarna jobba lika 

hårt för att lyckas sälja. Säljaren Jonas berättar: 

 

“Varumärket är så himla starkt, så många som ringer in hit dom säger, jag behöver 

köpa detta, då kan det vara en lösning för alltifrån 3000 till 30 000, utan att den så 

kallade säljaren har behövt göra någonting” (Jonas, säljare, 2016-05-03) 

 

Jonas fortsätter med att berätta att en försäljning på 30 000 kr på företaget han hade 

jobbat på tidigare hade inneburit en enorm provision. Detta är något som är helt 

annorlunda nu när man jobbar här, då detta inte belönas eller är något som anses vara 

ovanligt. Andra säljare går in mer på att verksamheten saknar en säljkultur. Säljaren 

Gustaf menar att under provisionstestet, visade sig just detta: “Ja det finns ju egentligen 

inte någon riktig säljkultur här i detta företag och det kom ju fram under testet” 

(Gustaf, säljare, 2016-05-03). 

 

I och med testmånaden med provision, ställde sig några av de intervjuade frågan 

angående huruvida säljarna skulle börja tänka mer på sig själva och inte på kundens 

bästa och börja “fulsälja”.  Fredrik som arbetar som säljare, menar att användandet av 

provision får säljarna att tänka på sig själva mer än kunden, han säger vid frågan om 

provision kommer bidra till mer fulsälj:  

 

“Så är det absolut, speciellt när det står och väger med en kund, för att om dom ska 

välja det ena eller det andra, i de situationerna står det och väger, och då väljer man 

det som ger mig pengar” (Fredrik, säljare 2016-05-03).  

 

Enligt andra intervjuade är detta något som inte går ihop med verksamhetens 

prioriteringar, där förtroende och tillit från kunden är viktigast. Vilket de menar inte 

kommer att hända på grund av den kultur som är inom verksamheten. Säljaren Jonas 

beskriver kulturen på följande sätt:  

 

“Kulturen i här är inte att man ska blåsa kunderna, för att man behöver inte göra det, 

kunderna vet att det är ett bra företag, kunder vet man bli behandlad bra” (Jonas 

säljare, 2016-05-03) 
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Reklamationer är något som är sällan förekommande, och är något de inte uppskattar. 

En säljare beskriver hur han endast fått en reklamation på hela hösten och att detta var 

något som var väldigt ovanligt, och i många fall berodde på att säljaren tolkat kunden 

fel. En annan intervjuad menar att säljare som är intresserade av att “fulsälja” och inte 

se till kundens bästa gallras ut redan i intervjuerna. 

 

4.2 Tjänsteföretag 2 
 

Tjänsteföretag 2 är ett försäkringsbolag med kontor beläget i Växjö, företaget arbetar 

effektivt med försäljning och kundservice mot sina kunder. Vi har intervjuat sex 

innesäljare mot privatkunder som heter Vidar, Helena, Aldan, Lina, Johan och Joakim. 

Vi intervjuade också en säljledare vid namn Anna.  

 

4.2.1 Organisation, mål och kultur 

 

Tjänsteföretag 2 jobbar sedan tre år tillbaka mot att bli bästa servicebolag år 2020. 

Denna utmärkelse innebär inte bara att ha bäst tillgänglighet och kundnöjdhet, utan även 

att bolaget är mest vinstdrivande. Deras faktiska mål är att vara det mest vindrivande 

försäkringsbolaget år 2020. Kontoret som är beläget i Växjö arbetar intensivt med 

försäljning och därför är organisationsstrukturen utformat med väldigt många säljare. 

De har en kontorschef samt gruppchefer för respektive avdelning, under gruppcheferna 

finns säljledarna som finns där för att stötta och coacha säljarna på de olika 

avdelningarna. Säljarna är placerade under säljledarna och de arbetar tillsammans för att 

skapa en trivsam och produktiv arbetsmiljö. Nedan illustreras organisationsstrukturen 

för Tjänsteföretag 2:

 

Figur 12, Organisationsstruktur Tjänsteföretag 2. Källa: Egen 
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4.2.2 Belöningssystemets utformning och beståndsdelar 

 

Belöningssystemet i verksamheten har förändrats kontinuerligt under de senaste åren. 

För fem år sedan beräknades provisionen efter hur dyra produkter säljarna sålde. Året 

efter infördes en enkät som kunderna fick besvara angående vilken grad av förtroende 

de kände för säljaren de talat med. När enkäten funnits i ungefär ett år började 

enkätsvaren påverka säljarnas provision. Ju större förtroende kunderna hade för en 

säljare, desto mer provision kunde denna säljare erhålla. Systemet för att beräkna 

provisionen förändrades alltså för fyra-fem år sedan, från att baseras på hur dyr en 

försäkring var, till att baseras på ett mer komplext poängsystem. Olika typer av sålda 

produkter ger alltså i nuläget olika poäng som därefter vägs ihop med förtroendet. 

Tanken är att en säljare åtminstone ska kunna tjäna lite poäng på varje kundsamtal och 

lyckas man inte sälja något alls kan man åtminstone vara trevlig och öka sitt förtroende 

hos kunderna och därmed öka chanserna till högre provision när man väl lyckas sälja. 

En tredje parameter som påverkar provisionen är betalningsgraden. Betalningsgraden är 

den andel kunder som faktiskt betalar för produkten. Det är nämligen inte givet att en 

kund genomför betalningen på produkten de gått med på att köpa, och då annulleras 

avtalet. Detta kan bero på att kunden inte har förstått vad den gått med på eller att den 

inte känt förtroende för säljaren. Syftet med att väga in betalningsgraden är för att 

undvika “fulsälj”, som säljledaren uttrycker det, alltså att säljare “...inte registrerar 

något på en kund utan att du vet att den vill ha det.” (Anna, säljledare, 2016-04-25) 

 

Andra belöningar som företaget arbetar med är teamkassor, “Black Tuesday”, olika 

tävlingar med priser mellan olika kontor eller team, årliga personliga utmärkelser med 

tillhörande galamiddag samt en årlig resa som för “årets försäkringsrådgivare”. 

Teamkassorna är pengar varje team måste använda för att göra aktiviteter som förbättrar 

trivseln och motivationen i varje team. På “Black Tuesday” tillåts säljarna sälja en viss 

försäkringstyp till 20 procents rabatt för att på så sätt lättare kunna öka sin provision. 

“Black Tuesday” inträffar den sista tisdagen varje månad. Priserna i de interna 

säljtävlingarna består exempelvis av att vinnarna blir bjudna på lunch eller tårta. 

Vinnarna kan även erhålla så kallade “bucks” som de kan använda för att köpa saker i 

företagets egen butik. Tävlingarna har en stor roll i att motivera säljarna och de 

organiseras över dagar, veckor, månader eller år. Tävlingarnas utformning och mål 

beror på vad företaget vill förbättra för stunden: 
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“Vill vi öka PA-försäljningen så trycker vi på med en tävling där. Är det effektiviteten, 

då trycker vi där.” (Anna, Säljledare, 2016-04-25) 

 

Årligen anordnar företaget en galamiddag där utmärkelser som “bästa säljare”, “årets 

eldsjäl” och “bästa förtroende” delas ut. Slutligen anordnas en resa varje år för “årets 

säljare”. För att få följa med på resan krävs dels att man når en viss förtroendegrad hos 

kunderna samt att man har uppfyllt sina individuella mål. Man ska även komma 

tillräckligt högt upp på topplistan som rankar bolagets säljare. Med på resan får även en 

säljare per kontor som “...inte kom med på topplistan, men gör ändå mer än vad som 

förväntas av dem.” (Anna, Säljledare, 2016-04-25) 

 

Företagets belöningssystem går ut på att motivera säljarna till att vinna kunder från 

konkurrenterna. Säljledaren uttrycker detta som: 

 

“Vi skulle ju kunna ha alla säljare sittandes på en fast lön, men jag tror det skjuter hela 

bolaget tillbaka. Då är det ju ingenting som utmärker om jag säljer 10 försäkringar och 

gör en kund till en helkund hos oss och tar över den från konkurrenter […] Så jag tror 

att i sådana här yrken är det nog ganska tufft att bara köra med fast lön. Man måste 

nog ha en liten morot att fightas mot.” (Anna, säljledare, 2016-04-25) 

 

Säljledarens egen uppfattning om belöningssystemet är väldigt positiv. Hon menar att 

styrkan ligger i att det både belönar hur bra man säljer och på vilket sätt man säljer, det 

vill säga så att kunderna känner sig trygga och litar på säljaren och bolaget. Säljarna har 

inte själva någon påverkan på belöningssystemets utformning annat än genom fackliga 

representanter då bolaget diskuterar sina idéer med facket. Anledningen till att 

situationen är sådan är för att facket har strikta regler om hur belöningssystemet får se ut 

och bolaget kan naturligtvis inte kringgå detta. 

 

Vid frågan angående ifall säljarna kände att det var något som saknades i det nuvarande 

belöningssystemet, svarade majoriteten nej. Två av de intervjuade säljarna kände att det 

fanns små problem i det nuvarande systemet. Säljaren Johan tyckte att det nuvarande 

belöningssystemet var väldigt omfattande, vilket han ansåg var positivt, han menade 

dock att det var jobbigt för nyanställda att ta in all information som kom med 
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belöningssystemet. Den andra intervjuade som såg problem med det nuvarande 

systemet var Vidar, säljare på kombi. Han menade att betalningsgraden var flummig och 

att även om han förstod varför den fanns, så tyckte han att den inte var vettig. Det var 

dock något som Lina, säljare på inbound, inte höll med om, då hon menade att utan 

betalningsgraden var det för lätt att fulsälja.  

 

4.2.3 Motivationsfaktorer 

 

Tjänsteföretag 2 jobbar som tidigare nämnt med ett omfattande belöningssystem, som 

innebär årliga prisutdelningar för diverse prestationer, resor, kollektiva belöningar samt 

individuella belöningar. Verksamheten har även stort fokus på kompetensutveckling, 

internrekrytering och att ge beröm och feedback till kollegor är något som uppmuntras. 

Samtliga intervjuade ansåg att belöningssystemet var väldigt motiverande och bidrog till 

att de arbetade mer än vad de annars hade gjort. Vid frågan om vad de anser om 

provision så svarar Johan: 

 

“Just som det är här då vet jag att om jag jobbar och sliter hårdare en månad får jag 

också betalt för det och kanske inte bara i pengar utan även andra bonusar som resor 

som jag varit inne på innan och sådana saker. Så visst, man vill ju alltid göra ett bra 

jobb oavsett om man har ett provisionssystem eller inte, men just att kanske kräma ur 

det här lilla extra när man sitter en kväll och jobbar de sista två timmarna kan det vara 

ganska roligt att bli belönad för” (Johan, säljare, 2016-04-25). 

 

En annan säljare menar att han blir mer på hugget tack vare provisionen, och att 

dagligen kunna se hur ens egen provision ökar är något som motiverar en. Detta är 

något som flera säljare håller med om och en säljare säger att det sporrar. Provisionen 

gör att man faktiskt presterar bättre än om man inte har det. Hur hög provision som 

erhålls anses vara något som påverkas av engagemang snarare än något annat. En 

intervjuad beskriver provisionen som positiv då han menar att det är upp till en själv hur 

mycket man tjänar.  

 

Provisionsdelen var något som visade sig vara väldigt motiverande, och medan samtliga 

av de intervjuade tyckte att provisionen var motiverande, så var det några som ställde 

sig frågan angående jämställdheten mellan de olika försäljningsteamens målkriterier för 

provisionen. Som en säljare säger vid frågan angående jämställdheten mellan teamen: 
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“Ja lite, ja det är faktiskt lite sant, man har inte riktigt samma förutsättningar i alla 

team.” (Lina, säljare, 2016-04-25).  

 

Säljaren Helena är också inne på samma spår som Lina och menar att vissa team borde 

ha andra målkriterier för att få erhålla provision. Helena som arbetar på avdelningen 

multichannel menar att det är svårare för dem i hennes team att nå upp till samma 

provision som andra säljare eftersom de arbetar med online-tjänster och inte direkt 

telefonkontakt. Detta är något som företaget väljer att inte belöna. Vid frågan angående 

hur viktigt det är att utforma belöningssystemet efter de jobb som organisationen vill att 

personalen ska göra säger Helena: 

 

“Det tror jag är viktigt, att en provisionsmodell måste belöna sådana saker som 

företaget vill så att inte företaget sätter upp vissa mål sen formar de inte 

belöningssystemet efter detta.” (Helena, säljare, 2016-04-25).  

 

En annan säljare är inne på samma spår och påpekar att provisionssystemet ser olika ut 

beroende på i vilket team du jobbar, detta gör att det ibland blir lite tjafs mellan 

personalen. De andra säljarna visade inga tecken på att de tyckte att belöningssystemet 

var orättvist, utan menade snarare att så länge man lägger ner tid och engagemang på 

jobbet så har man inga problem att erhålla en hög provision. 

 

Beröm och feedback är vanligt inom Tjänsteföretag 2, och det är något som visar sig 

vara väldigt motiverande bland de intervjuade. Vid frågan belöningar förutom provision 

som de kan erhålla berättar säljaren Helena att:  

 

“Jag tycker det är viktigt med chefen, att den berömmer och ger bra feedback när man 

gjort något bra och det tycker jag att den gruppchefen som jag har gör väldigt bra”. 

(Helena, säljare, 2016-04-25) 

 

Tjänsteföretag 2 jobbar mycket med så kallade hårda siffror, dessa visar hur mycket 

säljarna säljer på företaget. Säljaren Aldan berättar att han själv ligger topp två just nu 

inom verksamheten, vilket innebär att man får mycket uppmärksamhet och “cred” inom 

företaget. Andra säljare är också inne på samma spår och säger att kunna själv se hur 
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man ligger till på olika topplistor är väldigt motiverande, även feedback från kollegor är 

något som uppskattas. Säljaren Lina tycker att beröm, innebär att man får en känsla av 

uppfyllelse och uppmuntrar en själv till att jobba ännu hårdare. Beröm och feedback är 

något nästan samtliga säljare talar väldigt högt om och är en starkt motiverande faktor 

till att prestera bättre. 

 

Att utvecklas internt genom utbildning och befordringar är något som Tjänsteföretag 2 

har uttalade mål om att personalen ska ha möjlighet till. Detta är en gemensam nämnare 

bland de intervjuade att möjligheten finns där om det är något som eftertraktas. Av de 

sex säljare som deltog i intervjuerna var två stycken väldigt intresserade av att klättra 

uppåt inom verksamheten, varav tre stycken kunde tänka sig det och en hade inget 

intresse utav det överhuvudtaget. Vid frågan angående möjligheten till att klättra inom 

företaget, svarar Joakim:  

 

“Absolut, jag har stora ambitioner att gå vidare inom företaget och det finns jätte 

många vägar att gå beroende på vad man vill fokusera på” (Joakim, säljare, 2016-04-

25).  

 

Möjligheten för att bli befordrad och inta en högre position inom verksamhetens 

hierarki är något som är möjligt för samtliga, så länge de visar framfötterna och 

verksamheten är nöjda med dem. Säljaren Aldan berättar att han gjort en plan med en 

gruppledare för att klättra högre upp i organisationen. Detta är något som även 

säljledare Anna, tidigare gjort. Andra utvecklingsmöjligheter som utbildningar är 

obligatoriska ibland, beroende på vad du jobbar med, men det finns även frivilliga 

utbildningar för de som är intresserade. Vid frågan angående huruvida det blir 

förvirrande med utbildningarna berättar Lina: 

 

“Ja i början var det lite mycket, men nu kan man ändå grunderna så nu bygger man 

bara på dom hela tiden, det blir enklare och enklare” (Lina, säljare, 2016-04-25). 

 

Johan som arbetar som handledare, berättar att han har jobbat på Tjänsteföretag 2 i fyra 

och ett halvt år och med denna erfarenhet han erhållit, har han ändrat uppfattning om 

vad som motiverar honom. Då det tidigare var hög provision som var det som var det 

viktigaste, så blir han idag mer motiverade utav att utveckla personal. Johan säger att 
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han får kompensation för att han är handledare, men att detta inte täcker de intäkterna 

han hade kunnat erhålla ifall han endast fick fokusera på att sälja. Detta menar dock 

Johan inte är något problem för honom eftersom att han idag blir mer motiverade av att 

hjälpa och utveckla personal och att det monetära han förlorar på detta, täcks utav den 

arbetsstimulans som handledarjobbet ger honom.  

 

Som tidigare nämnt så använder sig företaget av listor som är baserade på 

försäljningssiffror. De som ligger bäst till på dessa topplistor kan få dagliga bonusar i 

form av småpriser, och i slutet av året får de bästa tjugo säljarna en resa betald. De 

årliga resorna delas inte endast ut till de som säljer bäst utan även till anställd som 

presterat bra utifrån “mjuka värden”, t.ex. varit en hjälpsam kollega, drivit ett 

utvecklingsprojekt, också vidare. En anställd beskriver resorna som en morot för att 

prestera bra över hela året, Johan (2016-04-25) säger: 

 

“Om man då har med sig den i bakgrunden att man ska komma med på den resan då 

måste man vara bra varje månad och om jag då är bra varje månad då får man 

provision, om resan är mitt mål, så räcker det att jag klara det för då kommer det andra 

också att bli bra. Det hänger ju lite ihop egentligen” (Johan, säljare, 2016-04-25) 

 

4.2.4 Arbetsmiljö och prestige 

 

Säljarna på Tjänsteföretag 2 känner sig trygga på sin arbetsplats och med sina 

arbetsuppgifter, de känner att deras säljledare och chefer är där för att de tillsammans 

ska växa till ett starkare företag. Många säljare anser att de har bra kollegor och en stor 

gemenskap på kontoret där alla har sin plats och sina egna möjligheter att utvecklas och 

klättra inom verksamheten. Den vardagliga återkopplingen från säljledare anser många 

är väldigt bra för motivationen även om det är en bra eller dålig dag och de flesta vill 

gärna ha lite kommentarer och feedback även en dålig dag på jobbet.  

 

Av de intervjuade är det många som ser försäljningslagen som väldigt bra och att de har 

bra sammanhållning bland de anställda och med tanke på detta pushar de varandra för 

att sälja med tillsammans. Det ligger i företagets natur att vara tävlingsinriktade och de 

har ofta småtävlingar för att motivera sina säljare att genomföra ytterligare sälj. 

Eftersom säljarnas provision inte bara baseras på försäljningssiffror utan också på 
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faktorer som förtroende och betalgrad ser många detta med tävling som något man gör 

på gruppnivå där en säljare förklarar att: 

 

“Det som belönar mig allra mest är det som hände nyligen då vårt team vann bästa 

bemötande under hela året och då fick hela teamet åka iväg, och det sporrar mig och 

gruppen enormt, hellre det än något individuellt, att man belönas på den gruppnivån för 

då blir det enklare att jobba med det i vardagen. Man kämpar mot något tillsammans.” 

(Helena, säljare, 2016-04-25) 

 

Givetvis ser olika säljare olika på det här med tävlingsinriktning och en av säljarna 

menar att det ligger prestige i att sälja bäst i sitt försäljningslag, medan resterande inte 

anser att det mer är en motivationsfaktor på individnivå och ser det som en stark 

drivkraft för sig själva. (Aldan, säljare, 2016-04-25) förklarar att “Det är ju alltid kul att 

vara bäst så är det ju. Ja jag tycker det är roligt, man får ju betalt därefter och man får 

mycket cred av andra också så det är jätteroligt”.  

 

Varje säljare har sin försäljningsbudget som de ska nå under en viss period, vissa anser 

att detta är relativt lätt att nå medan andra anser att det är svårare. Många förstår hur 

vissa av deras medarbetare kan påverkas negativt av den här stressen och påverkar deras 

liv utanför arbetet. Joakim, säljare (2016-04-25) förklarar hur en dag kan påverka 

honom i vardagen:   

 

“Det kan påverka, egentligen lika mycket som om man haft en riktigt bra dag, så det 

kan bli lite svart eller vit ibland, på ett sätt är detta jobbet kanonbra eftersom att man 

inte tar med sig det hem, jag kan inte jobba hemifrån, men man tar ändå med sig 

känslan när man går härifrån, har man haft en dag med mycket upprörda människor så 

är det klart att man kan lämna jobbet med en klump i magen, likväl som att man lämnar 

på topp om man gjort en jättebra dag. Det påverkar det gör det.” 

 

Säljarna menar att det mest skapas bra stress av provisionen i allmänhet och om en 

säljare gör ett bra jobb syns det både på ens prestationer mot företaget men också i 

lönekuvertet. De förklarar att lönen kanske inte alltid är det som är viktigast men lönen 

går hand i hand med dina prestationer inom verksamheten så om du vill sticka ut ur 
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mängden och försäkra sälja mest kommer din lön också att bli hög, detta anser dem är 

väldigt bra med det aktuella systemet.  

 
4.2.5 Säljare 

 

Duktiga säljare enligt säljledaren Anna är engagerade och duktiga på att fokusera. 

Säljarna är indelade i team som har olika uppgifter. Olika team arbetar med olika sorters 

kampanjer och försäkringar. Tilldelningen av kunder sker helt slumpmässigt inom 

respektive team. Säljarna på Tjänsteföretag 2 tar emot drygt 30 samtal per kväll enligt 

en av de intervjuade, vilket leder till att det blir väldigt många samtal som görs under en 

månad, något som säljaren i fråga menar betyder att olikheter i vem som får bra eller 

dåliga kunder jämnar ut sig till slut. 

 

På Tjänsteföretag 2 har säljarna lite varierande arbetsuppgifter beroende på vilket team 

de arbetar i. De flesta tar emot inkommande samtal på något sätt och vissa ringer även 

ut till kunder. Säljaren Helena har kundkontakt via flera kanaler såsom mail och chatt, 

utöver telefon medan kollegorna Aldan och Johan utöver sina försäljningsuppgifter 

också agerar handledare åt andra. Joakim sitter i det så kallade retention-teamet som har 

i uppgift att försöka få kunder som sagt upp sina försäkringar att ändra sig och stanna 

kvar som kunder. 

 

Kompetensutvecklingen för säljarna i Tjänsteföretag 2 består till stor del av 

kontinuerliga utbildningar i villkor för de olika produkterna, vilka uppdateras hela tiden. 

Går det trögt med försäljningen får man också säljträning. 

 

Samtliga intervjuade var positiva till trivseln på arbetsplatsen och hade väldigt få 

önskningar angående förändringar. Som tidigare nämnt använder sig företaget mycket 

av hårda siffror, något som de intervjuade tycker är bra för att se hur man ligger till. 

Säljaren Lina (2016-04-28) ser det som positivt men säger:  

 

“Lite så är det faktiskt, de är väldigt måna om siffror på detta bolag, varken om man vill 

eller inte se dem så blir de ändå uppslängda i ansiktet” (Lina, säljare, 2016-04-28).  

 

Säljarna säger att belöningssystemet förändras regelbundet. En säljare berättar att 

förändringarna brukar bidra med fluktuerade nivåer på provisionen de första månaderna, 
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men tenderar att justeras efter det för att göra det rättvist. Vid förfrågan om han känner 

att detta bidrar till avundsjuka mellan personalen, så svarar han nej och menar att ibland 

tjänar man på det och ibland förlorar man på förändringarna, men i slutändan så går det 

jämt ut. En annan säljare som jobbat i verksamheten i 9 år, tycker att belöningssystemet 

har blivit betydligt bättre sen hen började arbeta på arbetsplatsen. Hen menar att som 

belöningssystemet var utformat tidigare inte fungerade eftersom det attraherade fel typ 

av personal. Säljaren fortsätter med att berätta att han anser att en säljare på 

Tjänsteföretag 2 måste vara ansvarstagande och vill göra rätt för kunden, något som de 

tidigare belöningssystemen inte uppmuntrade. Nästan alla säljare som intervjuats, och 

varit på arbetsplatsen tillräckligt länge för att kunna kommentera tycker att 

belöningssystemet har blivit bättre, i och med ett större fokus på kundförtroende och 

kundmöte. Som en säljare berättar:  

 

“Alla kommer inte att gilla provisionssystem som jobbar här, men det är bättre att 90 % 

av alla anställda känner sig motiverade av systemet än att 20 % på toppen gör det.” 

(Johan, säljare, 2016-04-25).  

 

En intervjuad har dock motsatt åsikt och menar att belöningssystemet bara har blivit 

sämre sedan han började arbeta där eftersom att provisionen har blivit lägre.  

 

4.3 Tjänsteföretag 3 

 

Tjänsteföretag 3 är ett försäkringsbolag som arbetar med försäljning och kundservice 

både mot privatkunder och mot företagskunder. På bolaget har vi fått chansen att 

intervjua en säljare mot privatpersoner vid namn Pierre, en säljare mot företag som heter 

Kajsa samt en HR-chef som benämns som just detta.  
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4.3.1 Organisation, mål och kultur 

 

Företagets strategier 

implementeras genom 

att använda ett 

balanserat styrkort och 

därigenom sätta upp 

övergripande mål 

utifrån finansiella, 

ekonomiska, kund- och 

medarbetarperspektiv. 

Ledningen sätter 

övergripande mål som 

sedan förmedlas ner i 

organisationen. 

Säljavdelningens mål 

och budget formuleras i sin tur efter bolagets strategiplan. Den nuvarande strategiplanen 

gäller fram till år 2018. Därifrån bryts målen ner på avdelningsnivå och vidare ner till 

medarbetarnivå. Varje medarbetare har ett målkontrakt för att man ska få kontroll över 

individens bidrag till helheten. Varje säljare har alltså budgetmål som han eller hon ska 

arbeta mot. Utöver de finansiella målen jobbar bolaget med ledord som laganda, 

engagemang, handlingskraft och nyfikenhet. Arbetet med ledorden och de mjuka 

värdena följs upp genom samtal med varje anställd om dennes upplevelser. 

 

4.3.2 Belöningssystemets utformning och beståndsdelar 

 

Säljarnas belöningssystem är utformat med “ en del fast lön och ganska mycket rörligt” 

(HR-chef, 2016-04-27). Provision tjänar man redan på första kronan, så en säljare 

behöver alltså inte nå upp till budgetmålen för att erhålla provision. Det finns heller 

inget tak för hur mycket provision man kan tjäna. Provisionssystemet skiljer sig lite åt 

beroende på om man jobbar med privatkunder eller företagskunder. Enligt säljaren 

Kajsa har företagssäljarna de senaste åren övergått till en större andel fast lön och 

mindre andel rörlig. Provisionen beräknas inte för varje månad, utan på årsbasis och 

beror på vilka mål varje säljare har. Målkriterier för att erhålla provision varierar 

Figur 13, Figur13, organisationsstruktur Tjänsteföretag 3. Källa: Egen 
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beroende på vilka arbetsuppgifter man har. Säljaren Kajsa arbetar främst som 

tjänstepensionsspecialist och hennes målkriterier kan handla om att behålla kunder eller 

att skaffa nya kunder. De nuvarande målen gäller, enligt företagets strategiplan, över en 

treårsperiod. Säljaren Pierre arbetar främst med att ta emot kundsamtal och kundbesök. 

Han berättar att på hans avdelning baseras provision på hur bra man sålt under ett år och 

samlas ihop för att sedan delas som “avskrivningar”.  

 

Enligt HR-chefen uppmuntrar inte verksamheten tävlingar så ofta. Dock menar säljarna 

att företaget arbetar olika med tävlingar beroende på vilken arbetsuppgift säljaren har. 

Säljaren Kajsa berättar att de som har samma jobb som henne har brukar ha säljmöten 

med andra kontor i södra Sverige. På mötena brukar nya produkter gås igenom, 

fondleverantörer bjuds in och säljarna får information om nya fonder och andra 

produkter. Kajsa säger att på slutet av dessa möten går de igenom försäljningen och då 

kan man se hur man ligger till jämfört med de andra säljarna. Säljaren Pierre berättar att 

hans avdelning varken arbetar mycket med tävlingsinriktade incitament eller topplistor. 

 

Bolaget anlitar ett annat företag som undersöker kundernas nöjdhet och förtroende, men 

använder inte informationen för att belöna säljare som bidrar med att förtroendet för 

bolaget höjs. Utöver provisionen arbetar bolaget med ett förmånspaket som innehåller 

delar som friskvårdsbidrag och extra tjänstepension. Företaget har även icke-monetära 

belöningar. Säljaren Pierre berättar exempelvis att företaget förra året var på 

konferensresa och att sådana resor är vanligt förekommande. Säljaren Kajsa säger att de 

ungefär vartannat år får testsälja nya produkter och blir dessa test lyckade kan de som 

deltagit bli bjudna på en resa till skärgården eller liknande. 

 

Tjänsteföretaget har inga uttalade mål angående internrekrytering. HR-chefen säger att 

alla tjänster annonseras internt men att företaget tar in många utomstående. Säljaren 

Pierre anser att han har stora chanser att avancera inom verksamheten så länge han visar 

framfötterna när han arbetar. Säljaren Kajsa känner dock att det inte finns någon tjänst 

som är utmanande för henne, eftersom hon inte är intresserad av en chefsposition eller 

något som har med ledarskap att göra.  

 

Företaget ser över belöningssystemet årligen enligt HR-chefen, men att det är bara vissa 

justeringar som utförs. Säljaren Pierre som jobbat på företaget i 14 månader berättar han 
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inte upplevt några förändringar på belöningssystemet sen han började arbeta där. HR-

chefen tar dock upp att förändringar sker kontinuerligt och att vissa säljare gått över till 

helt fast lön och HR-chefen (2016-04-27) säger att “...i branschen går man mer och mer 

mot fasta löner.” 

 

HR-chefen framhåller belöningssystemets fördelar, att det triggar säljarna och att de 

känner att de kan påverka sin lön. Nackdelarna menar HR-chefen är att man blir mindre 

kollegial och slutar hjälpa varandra för att öka sin egen provision, men det hävdar hon 

att hon inte märkt något av på företaget.  

 

4.3.3 Motivationsfaktorer 

 

Tjänsteföretag 3 använder sig av som tidigare nämnt av belöningssystem. Detta 

innefattar förmånspaket, delvis rörlig lön, olika typer av småtävlingar och 

internrekrytering. Samtliga intervjuade tycker att det ger incitament till att jobba hårdare 

och stanna kvar på sin arbetsplats. Kajsa som arbetar som företagssäljare förklarar att 

branschen går mer mot fast ersättning och ser detta som en trygghet: 

 

“Jag hade fast grundlön, men den påverkades av vad jag presterade per år. Sen kunde 

det inte svänga såhär (upp och ner) för man tog alltid tiden tre år bakåt med i 

beräkningen. Så det jag hade gjort för tre år sedan vägdes alltså in. Det var inte 

månadsvis utan årsvis, så lite mer utjämnat kan man väl säga. Men det har vi gått ifrån 

egentligen då.” (Kajsa, säljare, 2016-05-10) 

 

Monetära incitament används och lönen påverkas av de egna säljprestationerna, men de 

anställda känner en stark trygghet till att den inte fluktuerar som den vanligtvis gör när 

man jobbar med denna typ av arbete. De anser att detta minskar risken för negativ stress 

och skapar en trygghet som annars inte hade funnits. Samtidigt blir inte provisionen ett 

lika starkt incitament för att arbeta hårdare. 

Beröm och återkoppling till anställda anser säljarna användas i Tjänsteföretag 3 men 

samtidigt anser Kajsa att det beror mycket på vem som är ens chef och hur man själv 

reagerar på beröm. Kajsa själv uppskattar verkligen beröm och berättar: 

“Jag ju är ju en bekräftelseprincessa, jag gillar att se mitt namn högt upp på 

topplistorna, [...] det tycker jag är skitkul.” (Kajsa, säljare, 2016-05-10) 

 



 58 

Kompetensutveckling är något Tjänsteföretag 3 använder för att motivera säljarna och 

samtliga intervjuade känner att de har möjlighet att utvecklas om detta önskas. 

Privatsäljare Pierre förklarar för oss att kompetensutveckling inte behöver vara särskilda 

utbildningar utan eftersom alla sitter på samma kontor har de alltid möjlighet att prata 

med någon som besitter större kompetens på ett visst område. 

 

“Jag skulle säga att jag är en sådan person att så fort det är något jag inte kan, eller 

det är något jag inte är hundra på, så frågar jag någon som vet ännu mer. Vi alla sitter 

i samma hus så vill du prata med skadeavdelningen och lära dig om hur en skada 

funkar, då pratar du med Nisse eller vem det nu är som kan det. Just kring försäkringar 

är det så extremt mycket man inte kan. Jag kan ganska mycket, men det är alltid någon 

liten grej som dyker upp som man aldrig har hört talas om och då bollar man med sina 

kollegor och lär sig det. Så sådan är jag att jag bara försöker lära mig så mycket som 

möjligt. I den här branschen är det nog ganska enkelt att bli den som glider med och du 

svarar i telefon och bara säger att: ‘Det täcks där, det täcks där’, men du har 

egentligen ingen aning om vad det är du säger. Men jag tror att alla som är här vill 

lära sig.” (Pierre, säljare, 2016-05-20) 

 

Utöver detta erbjuds utbildningar och allmän kompetensutveckling av olika slag och de 

anställda motiveras av dessa faktorer. De förklarar att minst två gånger i månaden 

kommer andra företag och berättar om deras verksamhet och hur dem jobbar vilket 

säljarna ser som utbildande och lärorikt. Samtidigt vill företaget utveckla sina anställdas 

kompetens och har nu givit Kajsa chansen att lära av en mentor vid ett av de andra 

delbolagen i Tjänsteföretag 3. Kajsa (2016-05-10) berättar att hon både känner att det är 

utvecklande och motiverande: 

 

“Just nu går jag ett mentorprogram där jag har en kontakt som har varit VD i ett annat 

av delbolagen, som jag träffar en gång i månaden och bollar lite med vad jag skulle 

kunna göra och hur jag skulle kunna utvecklas. Och lite det att, nu när jag har mindre 

barn kan jag ju inte hålla på och pendla till Stockholm, men om fem år kanske det är 

möjligt. Fram tills dess kanske man kan utveckla den arbetsrollen jag har och jobba 

med lite större kunder och jobba på ett lite annat sätt, och på så sätt har vi ju en ganska 

bra organisation. Det är ju litet, vår VD sitter här borta i korridoren, så om jag säger 

att jag vill och tror att jag kan prestera med lite större kunder inom det här segmentet 
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så skulle jag kanske kunna få det förtroendet. På så vis skulle jag kunna utveckla min 

roll.” (Kajsa, företagssäljare, 2016-05-10) 

Möjligheterna att avancera finns i Tjänsteföretag 3, beroende på vad man vill avancera 

till samt hur flexibel man är och hur mycket man kan tänka sig att flytta. De förklarar att 

eftersom alla sitter på samma kontor kan man fortsätta att klättra inom organisationen i 

Växjö men samtidigt finns det bara en viss mängd av arbetsuppgifter just här. Kajsa 

berättar dock för oss att hon känner att hon nått det högsta hon har möjlighet till inom 

sin typ av arbete om hon fortfarande vill stanna i Växjö. 

“Jag ser väl inte att det finns så många roliga utmaningar just här och nu om man inte 

vill bli chef eller jobba med ledarskap då. Men visst, sen har vi ju vårt gemensamma 

bolag, men det är till stor del i Stockholm, det är lite svårare kanske just nu, men visst 

det finns ju de som bor i Blekinge och pendlar tre dagar. Så visst, det går ju, men det är 

betydligt svårare ifall man jämför med andra bolag.” (Kajsa, säljare, 2016-05-10) 

Båda de intervjuade säljarna på Tjänsteföretag 3 ser sig själva som tävlingsinriktade och 

tycker om att vinna. Dock ser dem prestige och status i att sälja mest som något som kan 

driva dem men det är inget som är starkt betydande för dem. 

 

“Ja, alltså man siktar ju alltid på att sälja mycket för man vill ju tjäna mycket på egen 

hand, så det är klart, som tävlingsmänniska är det kul att tävla på kontoret.” (Kajsa, 

säljare, 2016-05-10) 

 

Kundbelåtenhet och betydande arbete är något som säljarna motiveras starkt av inom 

verksamheten. Att göra skillnad för kunder och faktiskt hjälpa dem ser dem som starkt 

motiverande, då kundens vinning är första prioritet i alla lägen. Pierre (2016-05-20) 

berättar: 

 

“Kunden är nöjd, för är kunden nöjd är alla nöjda här på företaget. Om kunden får ett 

gott bemötande rekommenderar den kanske mig som person till någon annan eller för 

Tjänsteföretag 3, och säger kanske: ‘Ring in till Tjänsteföretag 3, de är jättetrevliga’, 

det är det som driver mig framförallt.” 
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4.3.4 Arbetsmiljö och prestige 

 

Samtliga av de intervjuade i Tjänsteföretag 3 känner hög trivsel och sammanhållning på 

arbetsplatsen. Eftersom de mest centrala delarna av verksamheten är belägen i Växjö 

känner samtliga samhörighet med högre uppsatta på företaget. Med tanke på detta 

känner de att de har möjlighet att visa sig och om intresse för utveckling och 

avancemang finns känner de att detta tillgodoses. Samtidigt är lönerna stabila så oron 

för att prestationerna ska påverka den egna lönen är mindre. Kajsa (2016-05-10) som 

arbetar på företagssälj berättar för oss om sin möjlighet att få ha en mentor:  

 

“Det är en ny grej som dom har tagit fram, en nyrekrytering i Stockholm, som sitter på 

Livbolaget, och har jobbat som coach mycket och har lärt upp människor och så innan i 

ett bolag, så han brinner väldigt mycket för det och då tog han med sig det in när han 

började här och startade upp det, så det är väl 18 stycken på de olika bolagen som har 

fått varsin mentor, och det är lite för att få en kick själv som få en att tycka det är kul 

igen och köra på fortare helt enkelt.” 

 

Säljarna som vi intervjuat förklarar för oss att de ser sig själva som tävlingsinriktade 

människor som alltid har krav på sig själva och vill prestera. Båda två känner också det 

är drivande och roligt att ligga i topp när de kommer till försäljningen. Pierre berättar att 

han kan tävla internt med en kollega men annars är det bara bra för eget driv att ha 

topplistor.  

 

“Det beror på lite. Vi är väl fem här i Växjö som har detta jobb, det är väl bara jag och 

en kille till som tävlar lite bara för skojs skull, men det är inget speciellt så. Ibland kan 

chefen ha något, som att exempelvis den som säljer flest hemförsäkringar idag får en 

biobiljett eller liknande. Jag tycker det är kul och jag tror att nästan alla tycker att det 

är kul här inne.” (Pierre, säljare, 2016-05-20) 

 

Samtidigt som säljarna känner att de drivs av tävling och ser sig själva som 

tävlingsinriktade människor så känner de inte att det ligger prestige i att vara den bästa 

säljaren eller att ha de bästa försäljningssiffrorna. De känner att de drivs av stora delar 

av sitt arbete och hur de arbetar i Tjänsteföretag 3. Kajsa (2016-05-10) förklarar att 

friheten i hennes arbetsroll och att få träffa olika typer av människor driver henne, 

Pierre förklarar vidare att det roligaste är att ha nöjda kunder. Tjänsteföretag 3 uttrycker 
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sig som att det är kunden som är viktig och detta avspeglas i hur de intervjuade 

motiveras i sin arbetsroll.  

 

4.3.5 Säljare 

 

För HR-chefen på Tjänsteföretag 3 är en duktig säljare någon som lätt förstår kunderna 

och kan sätta sig in i deras situation eftersom företagets kunder har så olika behov. 

Vidare menar HR-chefen att säljare bör ha engagemang och förmågan att våga göra 

avslut, att slutföra affärer. Säljteamen på Tjänsteföretag 3 är uppdelade i dem som 

arbetar med privatkunder och dem som arbetar med företagskunder. Arbetar man mot 

företagskunder har varje säljare sina egna kunder som återkommer till samma säljare 

varje gång de är i kontakt med företaget. Arbetar en säljare däremot med privatkunder 

sker tilldelningen av kunder helt slumpmässigt vid varje tillfälle. De så kallade 

“innesäljarna” på privatsidan tar emot inkommande samtal samt kundbesök och den 

utringande verksamheten sker huvudsakligen med hjälp av extrajobbande studenter 

kvällstid. På företagssidan arbetar säljarna mer varierat, med både utgående och 

inkommande samtal samt kundbesök. 

 

Säljaren Kajsa arbetar som säljare mot företag och är främst specialiserad inom 

tjänstepensionslösningar för kundernas anställda. Övriga tjänster som hon erbjuder 

företagen är exempelvis pensionssparande, sjukförsäkringar, olycksfallsförsäkringar och 

kapitalförsäkringar för bolagens eventuella överkottslikviditet. Kajsas kollega Pierre 

arbetar med privatkunder. Hans arbetsuppgifter består framförallt i att ta emot 

kundsamtal och kundbesök men också i att komplettera kunduppgifter och att i sällsynta 

fall avlasta företagssidan. 

 

Kompetensutvecklingen för säljarna tar sig lite olika former. Företagssäljaren Kajsa har 

för tillfället en mentor, som hon träffar en gång i månaden, för att dels utveckla sin 

kompetens i den roll hon har i nuläget, men också för att komma fram till hur själva 

arbetsrollen ska utvecklas. Exempelvis har de diskuterat att hon ska börja ta sig an 

större kunder successivt. Kajsa berättar att 18 säljare vid de olika enheterna runt om i 

landet arbetar med en mentor. Pierre, på privatsidan, framhåller mer den vardagliga 

kompetensutvecklingen som grundar sig på nyfikenhet. Då kontoret är litet och all 

kompetens finns i samma byggnad är det lätt för medarbetarna att fråga varandra om det 

är något de saknar kompetens om. Tjänsteföretag 3 anordnar också utbildningstillfällen 
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kontinuerligt. De har mellan ett och två besök i månaden av samarbetsföretag till 

Tjänsteföretag 3, som exempelvis Anticimex, som utbildar säljarna i hur deras 

produkter och tjänster fungerar. 

 
4.4 Empirisk sammanställning 
 

Sammanställning över vilka motivationsfaktorer som motiverar respektive säljare. 

Motivationsfaktorerna förklaras i vårt teoretiska underlag.  

 

Figur 14, Empirisk sammanställning 1, Källa: Egen 

 

Figur 15, Empirisk sammanställning 2, Källa: Egen 

I tabell ett och två illustreras det empiriska resultatet som vi samlat in genom 

intervjuerna med säljarna. Tabellerna visar vilka faktorer som varje enskild säljare 

motiveras av och detta illustreras för att tydligare kunna göra en återkoppling till 

resultatet i analysen. De olika motivationsfaktorerna som funnits hos säljarna har 

kommit fram genom resultat av vad de intervjuade faktiskt svarat på vad som motiverar 

dem i sitt vardagliga arbetsliv både för att arbeta hårdare men också för att trivas på 

arbetsplatsen. 
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5. Analys 
I detta avsnitt kommer den insamlade empiriska datan att ställas mot de teoretiska 

referensramarna i arbetet. Varje deltagande tjänsteföretag kommer att analyseras 

separat och kommer även i detta avsnitt kallas Tjänsteföretag 1, Tjänsteföretag 2 och 

Tjänsteföretag 3. 

 ______________________________________________________________________  

 

5.1 Tjänsteföretag 1 
 

5.1.1 Organisation, mål och kultur 

 

Koncernledningen i Tjänsteföretag 1 sätter övergripande mål för hela verksamheten. 

Denna information förmedlas sedan ner genom de olika avdelningarna för att slutligen 

nå säljarna. Anna, personalansvarig, förklarar att deras övergripande mål idag är 

digitaliseringen av företaget, att förbli det starka varumärke de är idag och fortsätta med 

en stadig tillväxt. Cugueró-Escofet och Rosanas (2013) menar att företagets 

ekonomistyrningssystem bör vara utformat på så sätt att det kopplar ihop verksamhetens 

mål med säljarnas. Anthony et al (2014) menar att bonusar för att ge anställda 

incitament att uppfylla vissa mål är ett effektivt verktyg för att öka målkongruens på 

arbetsplatsen. Jannesson & Skoog (2013) förklarar i sina studier att om 

belöningssystemen är utformade på så sätt att de är motiverande krävs det att den som 

utformat belöningssystemet lyckas knyta ihop dem till de mål som är uppsatta av 

verksamhetsledningen. Digitaliseringen på Tjänsteföretag 1 sker genom 

systemutveckling och mer försäljning genom deras hemsida. Belöningssystemet 

används alltså inte för att genomföra dessa mål, däremot används belöningssystemet 

som styrmedel för de två andra målen, tillväxt och stärkt varumärke. Anna förklarar att 

de nu inför ett provisionstest för att motivera säljarna att värva nya kunder. Samtidigt 

som de vill värva nya kunder värnar de mycket om de kunder de har idag och jobbar 

därför intensivt med att alltid hjälpa kunden med den bästa lösningen snarare än att sälja 

på volym. Försäljning som sker av säljarna måste därför samspela med relationen till 

kunden och skapa långvariga vinstgivande relationer med nöjda kunder och 

personalansvarig menar att deras belöningssystem finns till för att skapa dessa 

relationer.  
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Styrmedlen har egentligen två uppgifter, att verkställa de mål som sätts i verksamheten 

och se till att alla arbetar mot företagets övergripande mål och inte för egen vinning. 

Tjänsteföretag 1 har länge arbetat utan provisionsbaserade incitament för säljarna, detta 

för att bevara de befintliga kundrelationerna och inte bara sälja för att utöka volymen. 

Eftersom alla delar av verksamheten är väldigt kundorienterade måste också säljarna 

vara det för att alla ska ha samma uppfattning om företagets värderingar, strategi och 

mål. 

 

Kulturen på företaget är uppbyggd som ovan nämnt, på så sätt att det är kunden som står 

i fokus. Verksamheten anser att det är viktigare att behålla befintliga kunder än att värva 

helt nya. Enligt Barnes et al (2006) leder en stark företagskultur till att medarbetare 

känner en större vilja att jobba efter företagens mål samt att stress minskas och att de 

anställda känner sig mer tillfredsställda med sina jobb. Säljaren Jonas menar att 

“fulsälj” är obefintligt på företaget och jämför det med tidigare arbetsplatser där det var 

30 % som inte betalade för produkterna medan reklamationsnivån på Tjänsteföretag 1 

ligger på 3 %. Dock menar Gustaf och Jonas, säljare på företaget, att det saknas en 

säljkultur på företaget, något som Gustaf tror kommer förändras i och med det nya 

provisionssystemet införs. Fortado och Fadil (2014) menar dock att förändringar i 

kulturen kan påverka företaget negativt och tar även upp att införandet av säljkultur i ett 

företag som fokuserar på service och kundnöjdhet kan leda till att den gamla kulturens 

fördelar försvinner. Med Tjänsteföretag 1:s nuvarande kultur beskriver säljaren Jonas att 

produkterna nästan säljer sig själva och att man kan sälja väldigt stora produkter, utan 

att behöva sälja in det till kunden eftersom de vet vad de vill ha. Den tilltro kunden har 

till företaget kan enligt Fortado och Fadil (2014) riskera att försvinna om en säljkultur 

implementeras. Dock menar ett flertal av de intervjuade att företaget har en väldigt stark 

kultur. Enligt Barnes et al (2006) innebär detta att det kommer bli svårt att ändra på den 

nuvarande kulturen, då det är svårare att förändra en kultur ju starkare den är. Att det är 

svårt att förändra den nuvarande kulturen på företaget är något som flera av de 

intervjuade säljarna själva tar upp. 

 

5.1.2 Belöningssystemets utformning och beståndsdelar 

 

Tjänsteföretag 1 har precis infört ett provisionsbaserat belöningssystem för sina säljare. 

Provisionsbaserade belöningssystem kan utformas på flertal olika sätt. Tosdal (1952) 

beskriver att provision kan antingen vara en procentsats av försäljningen individen 
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bidragit med eller ett visst belopp som betalas ut efter att den anställda uppnått ett visst 

mål. Maxtak för hur mycket man kan tjäna kan också förekomma (ibid). Tjänsteföretag 

1 använder sig av en form av målbaserat provisionssystem. Provision erhålls genom att 

säljarna når upp till specifika mål av deras produkter samt extramoduler till denna 

produkt. Verksamheten har även satt ett maxtak på hur stor provision säljaren kan få. 

Något säljaren Gustaf inte var nöjd med, då han menade att taket var för lågt. Säljaren 

Jonas är inne lite på samma spår och menar att företaget inte överväger hur stora 

försäljningarna är i det nuvarande provisionssystemet. 

 

Joakim berättade att företaget under april månad hade en testperiod med fem utvalda 

anställda, under testperioden såg verksamheten en kraftig ökning i försäljningen. Han 

påpekade också att det var inte endast de fem testpersonerna som hade sålt bättre än 

tidigare utan det var hela säljavdelningen som hade bidragit till ökningen. Jannesson & 

Skoog (2013) tar upp att även om belöningssystemen är utformade på så sätt att de är 

motiverande krävs det att den som utformat belöningssystemet utformat det på så sätt att 

verksamhetens mål uppfylls. Med den kraftiga ökningen i försäljningen kan man utgå 

från att organisationen lyckats med just detta. Vid intervjuerna med säljarna fick vi dock 

lite olika bilder angående huruvida det nya provisionssystemet var korrekt utformat. 

Många av de intervjuade säljarna påpekade, precis som säljledaren Joakim, att 

försäljningen hade haft en kraftig ökning. Två av de tre personer i intervjun som testat 

provisionssystemet var inte nöjda med provisionstaket. Nilsson och Olve (2013) menar 

att detta kan skapa problem för företaget, eftersom att behålla medarbetare och deras 

engagemang är en central del i verksamheten och att utforma belöningssystem på ett 

korrekt sätt är viktigt för att inte skapa missnöje. Ifall det nu visar sig att provisionstaket 

är för lågt riskerar företaget att deras anställda blir missnöjda. Detta skulle kunna 

innebära att säljarna presterar sämre. Samtidigt säger Chung (2015) att om inget tak 

införs för monetära belöningar finns risken för att säljaren sålt så pass mycket att de inte 

har råd att ersätta säljaren. Något även Nilsson och Olve (2013) håller med om, då de 

menar att storleken på den finansiella belöningen beror på hur företagets finansiella 

situation ser ut. 

 

När en säljare belönas efter försäljningsstatistik som förutsätter att varje 

försäljningskrona är lika lönsam, detta kan det ge upphov till att säljaren frestas till att 

ge rabatter och genomföra olönsamma volymförsäljningar som skada företaget men 
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gynna säljaren (Jannesson & Skoog, 2013). Enligt säljledare Joakim var detta en av 

anledningarna till att företaget tidigare valt att inte implementera provisionsbaserade 

belöningar. Målet med införandet av provisionssystemet är att samtidigt som det 

aktuella fokuset på kundnöjdhet finns kvar och därmed ha återkommande lojala kunder, 

ska antalet nya kunder också öka. Dock är problematiken som Jannesson och Skoog 

(2013) tar upp med provisionsbaserade belöningar något som säljaren Fredrik är oroad 

över och menar att användandet av provision får säljarna att tänka mer på sig själva än 

kunden. Detta måste företaget beakta, speciellt då företaget har uttalade mål samt en 

företagskultur där kundnöjdhet står i fokus. Många av de intervjuade menar dock att 

detta inte kommer bli något problem för företaget eftersom kulturen kring att skapa 

kundnöjdhet inom företaget är så stark att risken för att säljarna börjar sälja för egen 

vinning och frångå företagets mål inte kommer uppstå.  

 

Förutom det nyinförda provisionssystemet har Tjänsteföretag 1 ett förmånspaket som 

innefattar delar som massage en gång i månanden, träning på olika anläggningar, 

planerade företagsevent, företagsfester samt en årlig utbildningsresa för alla 

tillsvidareanställda inom företaget. För att de anställda ska få ta del av den årliga 

utbildningsresan sätter företaget årligen nya krav på en viss försäljningsnivå som ska 

nås. Taylor (2015) säger att kollektiva incitament orsakar starkare motivation än vad 

individuella incitament gör, oavsett hur arbetsmiljön i övrigt ser ut på arbetsplatsen. Att 

utforma belöningssystemet på så sätt att det uppmuntrar samarbete istället för intern 

konkurrens uppmuntrar anställda att jobba enligt företagens mål (Roth, 2014). I 

intervjuerna har säljarna olika åsikter angående huruvida det motiverar dem eller ej. 

Säljaren Robert är positiv till resorna, då han genom dessa kan åka till ställen som han 

inte gjort annars. Robert menar att han jobbar hårdare på grund av det mål som ställs 

upp av företaget för att utbildningsresan ska bli av. Nilsson & Olve (2013) tar dock upp 

att om personalen börjar ta bonusar för givet, finns det risk att belöningssystemet inte 

längre är motiverande. Något som nästan alla säljare håller med om, då de själva säger 

att förmånspaket är något som tas mer och mer för givet ju längre de har arbetat på 

företaget. 

 

Av de tre säljare vi intervjuade som hade varit med i denna testperiod var samtliga 

positiva till införandet av provisionssystemet. De hade dock varierande åsikter om hur 

välutformat det var för tillfället. Att utforma ett belöningssystem är en väldigt komplex 
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uppgift och många aspekter borde inkluderas för att skapa ett system som leder till ökad 

motivation (Chung, 2015). Det som Chung beskriver är något företaget får beakta i 

framtiden när de i september 2016 ska införa belöningssystemet permanent enligt 

säljledare Joakim. Förändringar i provisionssystemet kommer ske till dess, och det är 

något som även de säljare vi intervjuat förväntar sig. Företaget måste tänka på att 

belöningssystemet är där för att motivera och driva arbetarna till att göra sitt bästa 

(Nilsson & Olve, 2013). Att samtliga intervjuade, trots vissa farhågor, ser provision som 

motiverande och att införandet av det kommer få dem att anstränga sig mer är en 

gemensam nämnare bland de intervjuade säljarna på Tjänsteföretag 1. Det finns dock 

frågor angående utformningen på provisionssystemet, samt hur motiverande företagets 

förmånspaket är för säljarna.  

 

5.1.3 Motivationsfaktorer 

 

Monetära belöningar är en central del av hur de anställda motiveras till att öka sin 

produktivitet och effektivitet i försäljningen. Några av de forskare som förespråkar 

användandet av rörliga monetära belöningar som incitament är Anthony et al (2014) 

samt Nilsson och Olve (2013), de menar också att dessa typer av belöningar används i 

andra syften, exempelvis för att behålla personal samt attrahera ny och attraktiv 

personal. Alla intervjuade i Tjänsteföretag 1 anser att monetära belöningar är 

motiverande och att deras prestationsförmåga ökar på grund av detta. Tjänsteföretag 1 

har länge arbetat utan rörliga monetära incitament och verkligen trott på att skapa en bra 

arbetsplats och en trivsam miljö, Robert och Viktoria som arbetar som säljare ser 

trivselfaktorer som motiverande medan de andra säljarna ser det som positivt men anser 

inte att det är direkt motiverande. Trivseln på företaget är något samtliga intervjuade 

talar gott om. Företaget har ett flertal företagsfester varje år och utbildningsresor om 

målen uppfylls, något som enligt Bolander et al (2015) ökar trivseln för de anställda. 

Hög trivsel är något som får säljare att prestera bättre enligt Bolander et al (ibid). 

 

Återkoppling till sina anställda sker 1-2 gånger i månaden dock värderar endast en av 

deras säljare beröm och feedback som en viktig bidragande faktor till motivationen. 

Erkännande spelar en central roll för att kunna genomföra organisationens uppgifter, om 

de anställda känner sig uppskattade ökar deras driv mot verksamhetens mål. Studien 

förklarar att de anställda kommer att bli internt nöjda med sitt arbete och detta ökar 

entusiasmen och motivationen för att uppfylla företagets övergripande mål. (Manzoor, 
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2011). Även om forskare ser detta som en starkt bidragande faktor ser säljarna på 

Tjänsteföretag 1 inte detta som en motivationsfaktor då de förespråkar andra medel för 

att motiveras. 

 

Tjänsteföretag 1 arbetar som tidigare beskrivet med kollektiva belöningar för alla 

anställda. Vi kan se att tre av de intervjuade säljarna motiveras av kollektiva belöningar 

som kan skapa större lagkänsla och öka trivseln på arbetsplatsen. Roth (2014) berättar i 

sina studier att genom att motivera grupper av anställda istället för att motivera på 

individnivå kommer leda till högre måluppfyllelse för organisationen då alla arbetar mot 

samma mål. Problemet med de kollektiva belöningar som Tjänsteföretag 1 använder 

idag är att många av de anställda tar dem för givet och ser inte det som en morot för att 

arbeta hårdare, detta kan bero på att säljarna i princip alltid når de uppsatta målen. Det 

är självklart inte dåligt att nå målen varje år men för att dessa ska användas som 

incitament för att sälja mer bör säljarna få kämpa lite med sitt arbete för att verkligen 

känna själva att de genomfört måluppfyllelsen och kan göra skillnad för företaget. 

Forskning genomförd av Chen et al (2012) visar att kreativiteten i grupper om tre 

personer ökar om gruppen belönas kollektivt. Belönar man istället individerna 

individuellt uteblir effekten på kreativiteten och en mer tävlingsinriktad miljö uppstår. 

(ibid). Säljarna motiveras av kollektiva belöningar men i Tjänsteföretag 1 används 

framförallt dessa kollektiva resor, förmåner och liknande för att behålla och attrahera 

personal till verksamheten.  

 

Kompetensutveckling känner samtliga på Tjänsteföretag 1 att de får på sin arbetsplats. 

Säljarna Gustaf, Daniel, Viktoria och Robert menar att det är motiverande att utvecklas 

av kunskap och personlig utveckling. Banduras (1997), Herzberg (1966) och Elnag och 

Imran (2013) ser i sin forskning starkt på kompetensutveckling och menar att hög 

kompetens ökar det personliga engagemanget, de teoretiska antaganden om 

kompetensutvecklingens påverkan på motivationen ser vi tydligt på Tjänsteföretag 1. 

Viljan att utveckla sin kompetens är positivt för motivationen men också positivt för 

hela organisationen. Elnag och Imran (2013) menar att det stimulerar produktiviteten 

hos säljarna men också för hela organisationen som drar nytta av kompetent personal.  

 

I Tjänsteföretag 1 berättar samtliga anställda att det finns möjlighet för avancemang 

inom organisationen, men enbart två av de anställda förklarar att det är motiverande och 
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en drivkraft för att ligga i framkant. Herzberg et al (1959) berättar i sin forskning att den 

mest motiverande faktorn hos en anställd är att få arbeta med nya arbetsuppgifter, utöka 

sin befogenhet och öka sin makt inom verksamheten. Vi kan se samspelet mellan 

möjligheter att avancera och motivation hos de anställda som faktiskt drivs av att 

avancera och vill visa sig för sina överordnade chefer för att öka sina möjligheter. 

Herzberg et al (ibid) förklarar också problemet i att se chansen för avancemang som en 

belöning då alla anställda inte har möjligheterna att befordras då det bara finns ett visst 

antal av de högre positionerna i en verksamhet. I detta fall ser vi att endast två av de sex 

intervjuade säljarna har som mål att avancera i verksamheten. 

 

Fyra av de sex intervjuade i verksamheten nämner att de drivs av tävlande. McMahon 

(1981) menar att tävlande, prestige och status är en starkt bidragande faktor för att en 

säljare ska göra sitt yttersta för att erövra en kund. Vi ser dock endast två av dessa fyra 

säljare som anser att de finns status och prestige i att vara den vinnande säljaren, då 

resterande känner att tävlandet är motiverande endast på individuell nivå. Säljledaren 

Joakim brukar anordna tävlingar där priserna är luncher eller andra småvinster och han 

kan tydligt se en ökad produktivitet hos säljarna. Roth (2014) förklarar de negativa 

konsekvenserna av tävlandet och menar att endast vinnaren går från tävlandet med en 

positiv ställning medan resterande deltagande tar mer skada än vad de drar nytta av 

situationen. Anna, personalansvarig på Tjänsteföretag 1, ser tydligt riskerna i tävlandet 

och är negativ till stora priser och menar att småvinster är bra för att öka motivationen 

på kort sikt, exempelvis en fredagseftermiddag. Tjänsteföretag 1 saknar kulturen kring 

tävlande och trots att flera av säljarna motiveras av tävlande används det i väldigt liten 

utsträckning inom verksamheten.  

 

En bra prestation för en säljare innefattar att bevara samt värva nya kunder, för att ha 

möjligheten att behålla en kund måste den vara nöjd med den sålda produkten. Fyra av 

de intervjuade säljarna förklarar att de motiveras av att skapa den bästa lösningen för 

kunderna och prioriterar deras vinning före sin egna. Individer utvärderar sig själv i 

verksamheter, att då själv känna att man genomfört ett bra arbete kommer leda till ökad 

motivation. (Banduras, 1997). De säljarna som motiveras av att skapa en bra 

kundrelation förklarar även att deras arbete är betydande och säljledaren Joakim berättar 

att kulturen länge arbetat för att enbart ha nöjda kunder. Samtidigt leder detta i större 

utsträckning till att företaget har mindre reklamationer och bevarar sin kundkrets. Ett 
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betydande arbete motiverar tre av de anställda i Tjänsteföretag 1, samtidigt motiveras 

fler av att skapa kundbelåtenhet och ser det som ett starkt incitament för att arbeta 

hårdare. Att genomföra ett betydande arbete förklarar en av säljarna som att sälja något 

som faktiskt gynnar kunden och produkterna är inte är något som de egentligen inte 

behöver. Genom att följa och tro på överordnades beslut och mål kommer säljaren själv 

att se vägen till framgång för verksamheten. (Tyagi, 1985). Tjänsteföretag 1 har tydliga 

mål mot kundbelåtenhet och bra försäljning och säljarna tror på det företaget 

representerar.  

 

5.1.4 Säljare 

 

Det har inom forskningen gjorts flera försök till att kategorisera människor i allmänhet 

och säljare i synnerhet. I McGregor (2006) presenteras teorierna X och Y. Säljarna på 

Tjänsteföretag 1 besitter enligt säljledaren Joakim olika personliga drag. Vissa är enligt 

honom mer drivna än andra. Det framkommer däremot inte att någon säljare skulle vara 

direkt omotiverad av egen kraft. Joakim menar att en duktig säljare har ett eget driv, 

jobbar hårt och anstränger sig mer i perioder när det går tungt. Överför man McGregors 

(ibid) teorier på denna information är det tydligt att säljledaren Joakim betraktar säljarna 

ur ett teori Y-perspektiv. 

 

Bland säljarna är själva blir bilden inte lika klar. De motiveras i hög utsträckning av 

yttre motivationsfaktorer samtidigt som flera uttrycker att även de egna prestationerna 

är viktiga för motivationerna. Steenburgh och Ahearne (2012) har beskrivit tre urtyper 

av säljare: “Stars”, “Laggards” och “Core performers”. Bland säljarna som deltog i 

testet med provision går det inte att identifiera några “Stars” eller “Laggards” eftersom 

vi inte känner till deras individuella prestationer. Det kan dock inte uteslutas att någon 

säljare tillhör någon av dessa kategorier men vi har inte kunnat hitta tecken på 

antydningar till detta vid intervjutillfällena. Att kategorisera säljarna som “Core 

performers” är troligen mest träffsäkert eftersom Steenburgh och Ahearne (ibid) hävdar 

att de flesta säljare räknas till denna kategori. Tjänsteföretag 1:s säljare uppvisar också 

tecken på att tillhöra denna kategori eftersom deras prestationer beror på hur de belönas. 

 

Enligt Bhuvanaiah och Raya (2015) kan anställda delas in enligt tre motivationsstadier. 

Bland säljarna på Tjänsteföretag 1 kan ingen kategoriseras som “Frånkopplad” då det 

kräver att individen är missnöjd med sina arbetsuppgifter och sprider negativ energi 
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omkring sig. “Oengagerad” kan man inte heller kalla någon eftersom att de vi intervjuat 

samtliga är intresserade av att prestera bra i kundernas ögon eller ser prestige i att 

prestera bra. Således kan man kategorisera samtliga säljare på Tjänsteföretag 1 som 

“Engagerade”. Det går att dra paralleller mellan Bhuvanaiahs och Rayas (ibid) 

motivationsstadier och Steenburghs och Ahearnes (2012) säljarkategorier. “Laggards” 

skulle kunna vara “Laggards” just för att de är “Oengagerade” eller “Frånkopplade”. De 

intervjuade säljarna på Tjänsteföretag 1 är åtminstone “Core performers” just eftersom 

de enligt Bhuvanaiah och Raya (2015) är “Engagerade”. 

 

Precis som Joakim, säljledare, menar McMahon (1981) att duktiga säljare drivs av inre 

motivation och presterar bättre i motgång. Enligt densamme handlar inte de yttre 

drivkrafterna för duktiga säljare om pengar utan snarare om status. Tjänsteföretag 1:s 

säljare hävdar dock att monetära belöningar i större utsträckning motiverar dem än vad 

status och prestige gör. Man skulle kunna fråga sig huruvida detta skulle göra företagets 

säljare till dåliga, eftersom de drivs av fel faktorer enligt McMahon (ibid). 

 

Säljaren Jonas skulle vilja se en betydligt bättre utbildning, speciellt för företagets nya 

säljare. Pettijohn, Pettijohn och Taylor (2007) menar att chefer bör lägga ner mycket 

resurser på just kompetensutveckling av personalen. En majoritet av säljarna anser även 

att kompetensutveckling är en viktig motivationsfaktor. 

 

5.2 Tjänsteföretag 2 
 

5.2.1 Organisation, mål och kultur 

 

Tjänsteföretag 2 arbetar efter en organisationsstruktur där ledningen sätter övergripande 

mål som sedan förmedlas ner i organisationen och slutligen sätts mål för säljarna efter 

detta. Anna säljledare, förklarar att deras mål just nu är att bli bästa serviceföretag 2020. 

Detta innefattar att både vara mest vinstgivande men samtidigt att ha nöjdast kunder i 

branschen. Cugueró-Escofet och Rosanas (2013) menar att företagets 

ekonomistyrningssystem bör vara utformat på så sätt att det kopplar ihop verksamhetens 

mål med personalens. Säljarnas provisionssystem innefattar parametrar som 

kundbelåtenhet och betalningsgrad, detta för att inte bara sälja större volymer utan 

samtidigt skapa den kundnöjdhet som företaget eftersträvar. Anthony et al (2014) 

förklarar att bonusar används för att ge anställda incitament att uppfylla vissa mål, och 



 72 

menar att det är ett effektivt verktyg för att öka målkongruens på arbetsplatsen. 

Belöningssystemet används effektivt som styrmedel för att nå verksamhetens mål och 

minska riskerna för suboptimering, detta genom att inkludera dessa faktorer som 

påverkar säljarnas provision och gör att det inte möjligt för säljarna att bara sälja för 

egenintresse utan måste fokusera på kundens belåtenhet och därmed följa 

verksamhetens mål.  

 

Tjänsteföretag 2 har en mycket stark säljkultur. Barnes et al (2006) menar att en stark 

kultur är positivt för företaget. Kulturen smittar av sig på de anställda och det blir mer 

naturligt för medarbetarna att förmedla bolagets värden utåt (ibid). På Tjänsteföretag 2 

ser man att säljarna influeras av den starka säljkulturen då trivseln är hög och så även 

motivationen att sälja.  

För att nå målet om att bli bästa servicebolag 2020 har belöningssystemet anpassats för 

att värdera kundnöjdhet högre. Detta smittar av sig på företagskulturen som blir mer 

serviceinriktad. Förändring av en redan stark kultur kan dock få negativa konsekvenser i 

verksamheten och därför bör för stora förändringar undvikas. (Barnes et al, ibid). 

 

5.2.2 Belöningssystemets utformning och beståndsdelar 

 

Tjänsteföretag 2 har ett långt gånget provisionssystem som gjordes om för fem år sedan. 

Idag har företaget ett större fokus på kundnöjdhet, denna parameter påverkar i vilken 

utsträckning säljarna blir belönade efter provisionssystemet. Företaget använder sig av 

ett avancerat provisionssystem som varierar beroende på kundförtroende, vilka 

produkter som säljs och hur stor andel av de kunder man säljer till som faktiskt betalar 

för produkterna. Problematiken som uppstår vid utformning av finansiella 

belöningssystem tar Jannesson & Skoog (2013) upp, och menar att det finns en mängd 

konkreta överväganden som måste genomföras. Ofta är dessa problem specifika för 

verksamheten (ibid). Företaget hade tidigare ett provisionssystem som baserades på hur 

dyra produkterna säljarna sålde. Företagets nya provisionssystem har som tidigare 

nämnt mer fokus mot kunden och deras uppfattning av företaget. Detta kan kopplas med 

det Jannesson och Skoog (2013) säger angående att belöningssystemet ska inte bara 

vara motiverande för säljarna utan behöver även knytas ihop till verksamhetens 

övergripande mål. Tjänsteföretag 2:s förändring av belöningssystemet kan antyda att 

verksamheten har ändrat sina mål, och ville skapa ett större fokus på kundbelåtenhet och 

minska negativa aspekter från försäljningen som “fulsälj”, med hjälp av de nya 
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parametrarna. Samtliga intervjuade säljare förutom en ansåg att förändringarna 

Tjänsteföretag 2 hade gjort i belöningssystemet var positiva, då de uppskattade ett större 

fokus på kundnöjdhet och mindre “fulsälj”. 

 

Kritik tas upp mot utformningen av provisionssystemet, säljaren Helena berättar att 

kriterierna för att nå upp till provisionen är olika beroende på vilket säljlag man tillhör. 

Detta bidrar till att säljare i vissa säljlag har det lättare att nå upp till en hög 

provisionsnivå medan säljare i andra lag har det svårare. Något även säljaren Lina tar 

upp, då hon berättar att hon har det lättare att nå upp till en högre provision sen hon 

bytte säljlag. De förklarar att det beror på arbetsuppgifterna och vissa avdelningar svarar 

mer på ingående samtal samt mail och kundchatt, snarare än utringande samtal där de 

mest vinstgivande kunderna finns. Chung (2015) samt Nilsson och Olve (2013) menar 

att belöningssystemet måste utformas på så vis att belöningarna är jämställda för alla 

medarbetare inom organisationen. Om detta inte är fallet kan missnöje på arbetsplatsen 

skapas vilket bidrar till en lägre produktivitet (Chung, 2015), (Nilsson & Olve, 2013). 

Något företaget måste beakta för att undvika sämre försäljning på grund av omotiverade 

säljare. Säljaren Helena förslår att de ändrar målkriterier för provision för de vissa av 

säljlagen, hon menar att hennes avdelning som fokuserar sig på onlinetjänster bör 

belönas för andra kriterier än de som arbetar med direkt telefonkontakt. Precis som 

tidigare nämnt så ska belöningssystemet var utformat på så sätt att det får de anställda 

att arbeta efter företagens mål (Jannesson & Skoog, 2013). En annan säljare, berättar att 

det uppstår diskussioner mellan olika säljare ibland på grund av olikheterna mellan 

lagen. Enligt Nilsson och Olve (2013) kan samarbetsklimatet på arbetsplatsen påverkas 

negativt då belöningssystemet vid framförallt prestationsbaserade belöningar uppfattas 

som orättvist. Att utforma belöningssystemet på ett korrekt sätt är viktigt för att undvika 

missnöje bland personalen (ibid). Tjänsteföretag 2 kan behöva se över de målkriterier de 

har för de olika avdelningarna om det visar sig att flera av säljarna uppfattar dessa som 

orättvisa.  

 

Förändring i moderna verksamheter är vitalt för att utveckla marknadsefterfrågan och 

företagets konkurrenskraft. Förändring för säljarna har som mål att öka försäljningen 

men olika säljare reagerar olika på förändring och samtidigt som det kommer synas 

ökad effektivitet av vissa säljare ger det motsatt effekt på andra säljare. (Ye, Marinova, 

och Singh, 2007). Belöningssystemet förändras kontinuerligt i Tjänsteföretag 2, 
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framförallt provisionssystemet förändras cirka en gång om året. Säljaren Robert menar 

att efter förändringarna tenderar systemet till en början vara orättvist utformat. Företaget 

justerar felen, men detta brukar ta ett par månader säger Robert, vilket brukar orsaka 

små gräl mellan de anställda. Robert menar dock att i längden jämnar, orättvisorna i 

utformningen ut sig, så det är inget som han själv bryr sig. Ye, Marinova och Singh 

(ibid) menar också att säljare reagerar olika mot förändring och är olika bra på att 

anpassa sig.  

 

Förutom det välutvecklade provisionssystemet har verksamheten flertalet andra 

belöningar inkluderade i belöningssystemet. Dessa belöningar innefattar småtävlingar 

där vinnaren kan få en lunch eller tårta. Företaget använder sig av dessa småtävlingar 

ofta för att öka försäljningen på utvalda produkter samt ge säljarna extra motivation. 

Företaget har även topplistor som visar hur säljaren ligger till jämfört med andra säljare 

och ifall man ligger högt upp på dessa listor kan vinna priser som resor och liknande. 

De som sålt bäst kan även vinna årliga utmärkelser för just detta. Roth (2014) menar 

dock att tävlingar är något som påverkar anställda på företaget negativt. Roths (ibid) 

påstående är något de intervjuade säljarna på tjänsteföretag 2 inte håller med om. Vissa 

av säljarna ser det som motiverande att vinna över andra, medan andra ser tävlingarna 

som något att sporra en själv att prestera bättre.  

 

Tjänsteföretag 2 belönar även säljare för bedrifter utifrån mjuka värden, de har två olika 

priser för anställda som utmärkt sig på andra sätt än sina försäljningssiffror. Manzoor 

(2011) säger att peppning och erkännande är något som ökar produktiviteten. Att belöna 

folk som höjer trivseln och är hjälpsamma mot sina kollegor, är precis som Manzoor 

säger något som ökar produktiviteten för verksamheten. Manzoor (2011) menar att 

beröm och feedback inte behöver komma från chefer och högre auktoriteter utan kan 

vara lika motiverande om det kommer från en kollega. Fokus på att inte enbart belöna 

säljare som inte har starka försäljningssiffror kan därmed motivera säljare som säljer 

lika bra, genom att fokusera på de belöningar som tilldelas utifrån mjuka värden. 

Tjänsteföretag 2 har ett flertal individuella belöningar men de har även kollektiva 

belöningar, där exempelvis de olika säljlagen brukar ställas mot varandra. Chen et al 

(2012) menar att kreativiteten i grupper av tre eller fler personer ökar ifall gruppen 

belönas kollektivt, Taylor (2015) menar att kollektiva belöningar ger starkare 

motivation än individuella. Företagets kollektiva tävlingar är något som uppskattas och 
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säljaren Helena menar att det är lagtävlingarna som sporrar henne mest. Dock menar 

Baird och Hamner (1979) att kollektiva belöningar kan göra högpresterande anställda 

missnöjda, då de inte känner att de blir tillräckligt belönade för det jobbet de utför.  

 

Säljledare Anna berättar att Tjänsteföretag 2 jobbar mycket med internrekrytering, man 

kan bygga upp en plan med ovanstående chefer för att nå till en viss position om detta är 

något som man eftersträvar. Valet till vem som ska befordras och vem som inte ska är 

viktigt beslut för företaget (ibid). Bara för att en anställd är bra på att sälja betyder inte 

detta att den är duktig på att ta ansvar samt styra medarbetare, valet av vem som ska 

befordras kräver en helhetsinsyn inom organisationen (ibid). I intervjuerna ställer sig 

samtliga positiva till möjligheten att befordras och klättra uppåt i organisationshierarkin, 

men om samtliga hade varit ute efter samma position hade detta förmodligen inte varit 

möjligt för verksamheten att genomföra. Detta kräver av Tjänsteföretag 2 att de vid 

valet av vem som ska befordras och vem som inte ska befordras vet hur den utvalda 

kommer agera utifrån sina nya arbetsuppgifter. 

 

5.2.3 Motivationsfaktorer 

 

Även bland Tjänsteföretag 2:s säljare är monetära belöningar genomgående 

motiverande, vilket också förutspås av de allra flesta forskare, exempelvis Aisha et al 

(2013), Anthony et al (2014) och Baird och Hamner (1979). Huvudförklaringen är att 

företaget traditionellt sett har haft mycket förmånliga provisionssystem för 

framgångsrika säljare, vilket enligt Anthony et al (2014) samt Nilsson och Olve (2013) 

kan vara en faktor som lockar en viss typ av människor till att söka anställning i en 

verksamhet. Även om förändringar skett i belöningssystemet som gjort det svårare att 

nå extremt höga provisionsnivåer, är möjligheterna att påverka sin egen inkomst fortsatt 

goda för säljarna, vilket bidrar till att det ses som en betydande motivationsfaktor. 

 

Gemenskap och trivsel är en motivationsfaktor det råder mer delade meningar om. 

Bland Tjänsteföretag 2:s säljare uttrycker hälften av dem att trivseln och gemenskapen 

på arbetsplatsen påverkar deras motivation i arbetet, helt i enlighet med framförallt 

Bolander et al (2015) och Herzberg et al (1959). Övriga säljare uttrycker inget som 

tyder på att trivsel skulle vara mindre relevant för dem, vilket kan antas eftersom två av 

dessa tre har ambitioner att stanna kvar och avancera inom företaget. De påstår heller 

inte att det är något motiverar dem i arbetet. 
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Att utvecklas kompetensmässigt ansåg fyra av sex säljare på Tjänsteföretag 2 vara 

viktigt. Gemensamt för de två som inte motiveras av kompetensutveckling är att ingen 

av dem har några ambitioner att avancera inom bolaget. Denna observation kan 

jämföras med Banduras (1997) Self-regulation theory, alltså att människor formar sin 

egen tillvaro och stakar ut en plan för sin egen utveckling. Intervjuerna med 

Tjänsteföretag 2:s säljare ger onekligen intrycket av att det är aktiva val och medvetna 

framtidsplaner som påverkar kompetensutvecklingens verkan som motivationsfaktor. 

Vad som skulle kunna säga emot det är säljaren Helena, som motiveras av 

kompetensutveckling men inte har några planer på att avancera inom Tjänsteföretag 2. 

Hon ser snarare fortsatta karriärmöjligheter på andra arbetsplatser. För Helenas del är 

det vikten av att prestera bra och hålla kunderna nöjda som gör att kompetensutveckling 

känns motiverande. 

 

Möjligheterna till befordran inom företaget är en befintlig drivkraft hos hälften av 

säljarna. Herzberg et al (1959) framhåller befordran och att erhålla utökade 

befogenheter som den främsta motivationsfaktorn för anställda. Bland säljarna på 

Tjänsteföretag 2 hänger som sagt detta ihop med synen på kompetensutveckling som 

motivationsfaktor. Samtliga som motiveras av möjligheten att göra karriär inom bolaget 

är också måna om att utvecklas och att synas av sina överordnade. Manzoor (2011) 

menar att både peppning och utökat inflytande vid beslutsfattande kommer öka 

personalens motivation, vilket man kan se bland de säljare som vill avancera internt. 

Bland de som inte uttryckt ambitioner om att göra karriär inom bolaget motiveras ändå 

alla utom en av feedback och beröm, precis i enlighet med vad Jaworski och Kohli 

(1991) skriver. De menar att all form av respons är konstruktiv och utvecklande samt att 

positiv respons är motiverande. 

 

Tävlingsinstinkt är något de flesta av säljarna hos Tjänsteföretag 2 besitter. Däremot är 

det bara två av dem som ser prestige i att tävla mot andra. Vanligast är att tävla mot sig 

själv och sina tidigare prestationer. Trots att tävlingar verkar vara en betydande 

motivationsfaktor för Tjänsteföretag 2:s säljare menar Roth (2014) att tävlingar är 

kontraproduktiva då de skapar negativ energi inom verksamheten. Taylor (2015) är inne 

på att kollektiva incitament skapar starkare motivation hos anställda, och får medhåll av 

Roth (2014) som hävdar att organisationer bör främja samarbete snarare än konkurrens. 
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Hos säljarna på Tjänsteföretag 2 verkar däremot kollektiva belöningar motivera hälften 

av säljarna. Enligt Baird och Hamner (1979) är individuella kontra kollektiva 

belöningars verkan något som skiljer sig mellan högpresterande och lågpresterande 

personal. Om detta skulle vara fallet på Tjänsteföretag 2, att de som motiveras av 

kollektiva belöningar är lågpresterande, är omöjligt som utomstående att avgöra. 

 

Att prestera bra i termer av att hålla kunderna nöjda är något bara två av företagets 

säljare uttrycker är en viktig motivationsfaktor. Tyagi (1985) menar att förtroendet för 

chefer är viktigt för att en säljare ska finna sina egna prestationer motiverande då 

förtroendet till chefen påverkar både inre och yttre motivationsfaktorer. 

 

5.2.4 Säljare 

 

Säljledaren Anna nämner engagemang och fokus som de främsta egenskaperna hos bra 

säljare. Därtill tycker Anna att en  bra säljare ska gilla att jobba hårt och vara 

tävlingsinriktade. Enligt McGregors (2006) teorier X och Y har säljledaren alltså ett 

teori Y-synsätt på säljare. 

 

Säljarna själva motiveras i hög grad av yttre faktorer. Man skulle kunna kategorisera 

åtminstone en av dem, Vidar, som en “Star”, som Steenburgh och Ahearne (2012) 

uttrycker det. Denna kategorisering förutsätter dock att denna säljare presterar bra, 

vilket vi inte kan veta säkert. Vi kan däremot anta det eftersom han arbetat på 

Tjänsteföretag 2 ganska länge. Vidar anser att en del av belöningssystemet, 

betalningsgraden, begränsar hans möjligheter att tjäna mycket pengar och därmed även 

begränsar hans motivation och därför framstår han som en “Star” enligt Steenburghs 

och Ahearnes (ibid) beskrivning. Övriga säljare på Tjänsteföretag 2 får anses vara “Core 

performers” eftersom belöningssystemet till viss del påverkar deras prestationer och då 

det inte finns belägg för att de kan vara “Stars” eller “Laggards”. 

 

Enligt Bhuvanaiahs och Rayas (2013) motivationsstadier får man benämna 

Tjänsteföretag 2:s säljare som “Engagerade” eftersom alla är intresserade av antingen 

prestige och status eller att tillfredsställa kunderna. Engagemanget kan också anses som 

anledningen till att de är “Core performers” eller “Stars”. En annan anledning till att 

ingen av de intervjuade säljarna på Tjänsteföretag 2 betraktas som “Laggards” eller 
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“Oengagerade” kan vara att underpresterande säljare säljtränas så att de vägleds till att 

bli “Core performers”. 

 

5.3 Tjänsteföretag 3 
 

5.3.1 Organisation, mål och kultur 

 

Tjänsteföretag 3 använder sig utav balanserat styrkort för deras mål, målen utformas av 

ledningen som sedan förmedlas neråt till resten av organisationen. Verksamhetens 

nuvarande mål sträcker sig till 2018. För att få de anställda delaktig bryts målen ner till 

medarbetarna som har individuella mål. Varje säljare har olika budgetmål som hen skall 

arbeta efter. Att förtydliga organisationens mål och värderingar är enligt Matanda och 

Ndubisi (2013) något som ledning och chefer måste, för att anställda ska få större 

förståelse för verksamheten samt känna en större tillhörighet. Företaget är även tydliga 

med att förmedla verksamhetens ledord som laganda, engagemang, handlingskraft och 

nyfikenhet, något som stärker förståelsen och tillhörigheten till företaget enligt Matanda 

och Ndubisi (2013).  

 

Ekonomistyrning är till för att knyta ihop organisationen och anställdas mål (Cugueró-

Escofet och Rosanas, 2013). Ett effektivt sätt att få anställda att arbeta efter företagets 

mål är att använda sig utav ett belöningssystem (Anthony et al, 2014). Företaget 

använder sig utav flertal olika belöningar i deras belöningssystem, dock är företaget 

enligt HR-chefen samt säljaren Kajsa på väg att gå mer och mer mot fast lön och enligt 

säljaren Pierre får anställda välja mellan att arbeta med provision eller endast fast lön. 

Cespedes (2014) menar att ledningar och chefer måste ge säljare incitament till att 

fokusera på vad företaget vill för att öka produktiviteten i säljavdelningen. Om företaget 

tar bort provisionen finns det risk för att säljarna förlorar ett bidragande incitament för 

att sälja bättre. Det finns även risk att organisationens kultur förändras på grund av 

förändringarna i lönestrukturen, enligt Fortado och Fadil (2014) kan förändringar i 

kulturen få oanade konsekvenser. En stark kultur inom organisationen är något som 

ökar arbetstillfredsställelsen, mindre stress, forskarna menar även att en stark kultur är 

positivt relaterat till bra försäljningssiffror (ibid).  
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5.3.2 Belöningssystemets utformning och beståndsdelar 

 

Tjänsteföretag 3:s belöningssystem består av flera olika delar, företagets nuvarande 

provisionssystem är uppbyggt på så sätt att säljarna bedöms utefter olika målkriterier 

som varierar beroende på ifall de jobbar mot företagskunder eller privatkunder. 

Provisionen delas utefter den grad säljaren har uppnått de olika målkriterierna under 

föregående år. Att tilldela provisionen baserat på mål är ett vanligt sätt att utforma 

provisionssystem på enligt Chung (2015). Laffont och Martimort (2002) menar att 

finansiella incitament är det mest effektiva verktyget för att få säljare att göra sitt 

yttersta. Säljaren Kajsa är inte helt nöjd med utformningen av provisionssystemet, detta 

eftersom målkriterierna för provisionen är likadana för en nyanställda som en som 

arbetat i flera år. Kajsa har flera företagsklienter, ändå har hon samma provision för att 

värva en ny kund som en nyanställd, samma gäller för en nyanställda som har samma 

provision för antalet klienter som en mer erfaren medarbetare. Enligt Chung (2015) 

samt Nilsson och Olve (2013) menar att för att belöningssystemet ska anses vara 

välutformat ska det vara rättvist. Nilsson och Olve (2013) menar att ett inte välutformat 

belöningssystem kan leda till missnöje bland de anställda. Ifall företaget inte ser över 

målkriterierna för säljare som arbeta mot företag, riskerar företaget att få missnöjda 

medarbetare. Dock går företaget som tidigare nämns mer och mer mot fast lön, istället 

för en blandning av fast och provision. Att ta bort provisionen medför att Tjänsteföretag 

3 tar bort en stor del av sitt belöningssystem samt ett starkt incitament för att få 

verksamhetens anställda att göra sitt yttersta. Nilsson och Olve (2013) samt Laffont och 

Martimort (2002) menar dock att detta inte behöver vara negativt för företaget, då 

provision och andra monetära belöningar kan bidra till ett kortsiktigt tänkande och 

skapa egenintresse inom företaget. Nilsson och Olve (2013) menar att löneförhöjning 

kan vara mer effektivt för att undvika dessa faktorer. 

 

Företaget har ett förmånspaket som bland annat innehåller, extra tjänstepension och 

friskvårdsbidrag. Utöver detta har företaget konferensresor något som är vanligt att 

företaget anordnar enligt säljaren Pierre. Resor är något som har en kortsiktig effekt 

enligt Nilsson och Olve (2013), dock kan sådana belöningar bidra till ett symboliskt 

värde, vilket kan bidra till en emotionell effekt som ger större effekt på motivationen än 

vanliga belöningar. Företaget har även tävlingar de säljer som arbetar mot företag har 

möjlighet att vinna resor, ifall de presterar bra vid test av nya produkter. Säljaren Pierre 

som jobbar mot privatkunder säger att i hans avdelning har de inte några stora tävlingar 



 80 

utan det är chefen som brukar ha små dagliga tävlingar, där man kan vinna biobiljetter 

och luncher. Att ha små tävlingar som inte är för kostsamma är något som Kalra och Shi 

(2001) är förespråkare för och Wildt, Parker & Harris Jr (1980) menar att tävlingar är ett 

effektivt sätt att öka försäljningen av en specifik produkt, precis som företaget gör. 

Kalra och Shi (2001) menar dock att tävlingarna ska vara utformade på så sätt att 

belöningarna delas ut kollektivt, något Tjänsteföretag 3 inte använder sig utav. Roth 

(2014) är helt emot tävlingar och menar att det skapar konflikter och negativ energi på 

arbetsplatsen något Kalra och Shi (2001) också håller med om ifall belöningarna delas 

ut på en individuell nivå.  

 

Företaget har inga uttalade mål om internrekrytering, HR-chefen berättade att 

verksamheten annonsera alla positioner internt, men menar att de tar in många 

utomstående vid anställning av chefer och högre positioner inom verksamhetens 

hierarki. Säljaren Pierre ser dock att han har chans att avancera inom företaget så länge 

han visar framfötterna, något som enligt Herzberg (1959), Thool och Kahn (2007) samt 

Nilsson och Olve (2013) är bland de mest motiverande belöningarna. Säljaren Kajsa 

säger att det dock inte finns så många tjänster som hon själv känner är utmanande så 

länge som man inte vill bli chef och jobba med ledarskap.  

 

Företaget har flera olika medel för att utveckla kompetens hos de anställda. Bellenger, 

Wilcox och Ingram (1984) säger att personlig tillväxt och en känsla av fullbordan är ett 

par av de saker personal värderar högst. Säljaren Kajsa berättar om hur hon har fått 

tillgång till en mentor en till två gånger i månaden, för att utveckla sin kompetens. 

Säljaren Pierre säger att företag kommer ditt ibland för att hjälpa säljarna att förstå 

andra verksamheter och hur deras produkter fungerar, Pierre menar även att han brukar 

gå till kollegor ifall han känner att det är något han behöver lära sig mer om. 

Tjänsteföretag 3 ger anställda stora möjligheter att utvecklas inom företaget enligt Elnag 

och Ingram (2013) ökar produktiviteten bland säljarna, när verksamheter låter personal 

utvecklas deras kompetens. 

 

5.3.3 Motivationsfaktorer 

 

Monetära belöningar är en betydande motivationsfaktor även för säljarna på 

Tjänsteföretag 3 i enlighet med Aisha (2013) och Anthony et al (2014). Det är särskilt 

möjligheten att kunna påverka sin egen inkomst som enligt säljarna förklarar denna 
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inställning. Säljaren Kajsa är positiv till provision eftersom hon annars känner att hon 

måste byta jobb för att tjäna mer. De är dock positiva till att andelen fast lön ökar då 

tryggheten som medföljer med den är viktig. Aisha (2013) menar att högt arbetstryck, 

som följer med låg grundlön och möjligheter till provision, kan vara negativt för 

produktiviteten och säljarna på Tjänsteföretag 3 uttrycker dels att det kan vara stressigt 

att arbeta med provision, och dels att det kan få dem att fokusera på fel saker som inte 

stämmer överens med företagets mål.  

 

Tjänsteföretag 3:s säljare menar att de trivs med sin arbetsplats och med sina 

arbetskamrater. Säljaren Kajsa lyfter fram friheten i sina arbetsuppgifter som den 

viktigaste källan till motivation och trivsel. Hon kan planera och schemalägga sina 

arbetsdagar fritt och anpassa sig efter kundernas särskilda behov vilket givetvis är 

positivt för kundnöjdheten. Bolander et al (2015) menar att trivsel på arbetsplatsen leder 

till bättre prestationer och det märks tydligt i detta fall. 

 

Feedback och beröm verkar inte vara något som Tjänsteföretag 3 arbetar särskilt mycket 

med. Enligt säljaren Kajsa beror det mycket på vilken chef man har, så det finns ingen 

genomarbetad plan på det området från företagets sida. Det är dock flera forskare som 

betonar vikten av feedback, bland annat Jaworski och Kohli (1991) samt Tyagi (1985), 

när det kommer till motivation. 

 

Företaget har ett förmånspaket som innehåller delar som friskvårdsbidrag och uthyrning 

av fritidsstugor samt tävlingar för att testsälja nya produkter, vilka belönas kollektivt 

med exempelvis en resa. Detta verkar dock inte ha någon större effekt på Tjänsteföretag 

3:s säljares motivation. Enligt Baird och Hamner (1979) skulle man kunna anta att 

säljarna som intervjuats är högpresterande och därför inte motiveras av kollektiva 

belöningar, utan främst av individuella. 

 

Kompetensutveckling är viktigt för båda säljarna på Tjänsteföretag 3. Säljaren Pierre är 

nyfiken och intresserad av att ständigt lära sig mer om bolagets produkter och deras 

olika villkor medan kollegan Kajsa har fått en mentor för att utveckla sin roll inom 

företaget. Elnag och Imran (2013) menar att syftet med kompetensutveckling bör vara 

att minska gapet mellan vad en anställd kan och vad den vill kunna. Tjänsteföretag 3 

verkar arbeta just så med Kajsa då hon i framtiden vill åta sig större kunder och därför 
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har de tilldelat henne en mentor så att hon ska kunna få den kompetensen. Pierres 

nyfikenhet skulle kunna förklaras av Banduras (1997) som menar att människor formar 

sin egen tillvaro och därmed upplever en viss self-efficacy, alltså egen effektivitet. En 

hög upplevd egen effektivitet orsakar hög motivation. 

 

Säljaren Kajsas kompetensutveckling grundar sig i att hon vill utveckla sin roll. 

Anledningen till det är att hon inte ser särskilt goda chanser att klättra inom 

organisationen om man inte vill arbeta med personalansvar och ledarskap. Nilsson och 

Olve (2013) utvecklar problematiken: 

 

“Ett klassiskt misstag är att den duktige tekniske experten befordras till chef för sin 

avdelning och att det då visar sig att organisationen inte bara tappat en duktig tekniskt 

kompetens utan också fått en chef som inte fungerar i sin arbetsledarfunktion” 

 

Det verkar som om både Tjänsteföretag 3 och Kajsa själv är medvetna om denna 

problematik och arbetar med andra verktyg för att hon ska utvecklas. I sin nuvarande 

utvecklingsplan strävar hon efter att erhålla nya befogenheter gentemot större kunder, 

vilket är en stor motivationsfaktor enligt Herzberg et al (1959). Pierre, som jobbat på 

Tjänsteföretag 3 betydligt kortare tid än Kajsa ser däremot goda chanser att avancera 

internt och det är något han också kan tänka sig att göra i framtiden. 

 

Tjänsteföretag 3:s säljare säger sig vara tävlingsinriktade, åtminstone för egen del. 

Kajsa förklarar också att hon gärna ser sig själv högt upp i topplistorna när dessa 

redovisas på särskilda möten med säljare inom ett visst område. Pierre tävlar stundtals 

internt med en arbetskamrat om att sälja mest men betonar att det bara är på skoj och att 

det inte är något han tänker på eller motiveras av i övrigt. Roth (2014) menar att tävling 

och konkurrens är dåligt för anställda eftersom det skapar negativ energi. Detta är inget 

som de intervjuade anställda antyder överhuvudtaget, men det kanske beror på att de 

tävlingar som uppstår kommer på deras eget initiativ och inte från högre ort. 

 

Den främsta motivationsfaktorn menar Pierre är att prestera bra och göra kunderna 

nöjda. Kajsa menar att bra prestationer är nödvändiga för att hon ska kunna jobba med 

frihet, som är den viktigaste motivationsfaktorn för henne. Att prestera bra är enligt 

Banduras (1997) viktigt för motivationen eftersom det bidrar till hög upplevd egen 
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effektivitet. Bellenger, Wilcox och Ingram (1984) nämner beröm och känslan av att 

lyckas som avgörande motivationsfaktorer och att prestera bra kan vara ett sätt att uppnå 

dessa. 

 

5.3.4 Säljare 

 

McGregor (2006) presenterar i sina studier teorierna X och Y som kategoriserar arbete 

som olika personlighetstyper. HR-chefen på Tjänsteföretag 3 förklarar för oss att de 

anställda säljarna är självdrivna och har ett stort intresse för sina arbeten. 

Fortsättningsvis förklarar båda av de intervjuade säljarna att de drivs av sitt arbete och 

arbetssätt, vi kan därför klassificera dem som Y-personligheter.  

 

För att kategorisera säljare har Steenburgh och Ahearne (2012) i sina studier tre typer av 

säljare: “Stars”, “Laggards” och “Core performers”. För oss är det svårt att placera 

några av de intervjuade som “stars” eller “laggards” eftersom vi inte tagit del av 

individuella prestationer och sammanställt dem mot varandra. Steenburgh och Ahearne 

(2012) kategoriserar de flesta av säljarna i en verksamhet som “core performers”, vi kan 

dock inte borste från att vissa av säljarna faktiskt kan passa i de andra kategorierna.  

 

Motivationsfaktorer har en stark bidragande effekt på hur de anställda arbetar och 

Bhuvanaiah och Raya (2015) förklarar vidare att det finns tre olika motivationsstadie för 

en säljare och dessa är “Frånkopplad”, “Oengagerad” och “Engagerad”. Bhuvanaiah och 

Raya (ibid) beskriver en “frånkopplad” som en individ som är negativt inställd till sitt 

arbete, trivs inte med sina arbetsuppgifter och sprider negativ energi runt omkring sig, 

vi kan inte identifiera några tillhörande detta motivationsstadium på Tjänsteföretag 3. 

Eftersom samtliga av de intervjuade är engagerade i sin arbetsroll och drivs av sina 

arbetsuppgifter kan vi också utesluta att någon av säljarna skulle vara “oengagerad”. Vi 

kan därför konstatera att de intervjuade säljarna tillhör motivationsstadiet  “engagerad” 

och ses därför som drivna initiativtagande säljare.  

 

I Tjänsteföretag 3 ser man tydliga drag av att säljarna faktiskt motiveras av företagets 

framgång och kunderna de möter snarare än sin egen belöning. Baird och Hamner 

(1979) förklarar i sina studier att känslan av att genomföra ett betydande arbete kan vara 

motiverande för en anställd och i Tjänsteföretag 3 är samtliga av de intervjuade 

motiverade av denna känsla. 
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5.4 Jämförelser och gemensamma drag 

 

Att utformningen av belöningssystem är en komplex och väldigt svår uppgift är något 

både Chung (2015) samt Nilsson och Olve (2013) är i överens om. Chung (2015) menar 

att utforma ett belöningssystem på bästa sätt hade inneburit att företagen tar reda på vad 

varje individ blir motiverad av, vilket dock omöjligt i praktiken då detta hade varit 

alltför tidskrävande och kostsamt. Fallföretagen har varierande belöningssystem men 

det finns gemensamma delar.  

 

Provisionssystem är något som förekommer i samtliga fallföretag, dock varierar 

målkriterier och utformningen av dessa system kraftigt. Något som även skiljer 

provisionssystemen i företagen åt är i vilken fas de ligger med provisionen. 

Tjänsteföretag 1 har precis börjat testa provision och ska införa det permanent i 

september. Tjänsteföretag 2 har ett välutformat system som täcker kundnöjdhet, 

försäljningsnivå, vilken produkt som ska säljas med mera. Medan Tjänsteföretag 3 är 

enligt de intervjuade på väg att ta bort provisionen och menar att detta är något hela 

branschen går mot. Enligt Chung (2015) så är det bästa sättet att utforma ett 

belöningssystem efter är att först se vad de olika individerna på företaget blir 

motiverade av. Detta är inte något som företagen i studien har gjort, även något Chung 

(ibid) menar är omöjligt i praktiken. Vi kan dock se i vår undersökning att 

Tjänsteföretag 2 är det fallföretag som har tagit sitt provisionssystem längst och det som 

täcker flest delar, samt att det är det enda av belöningssystemen som mäter kundnöjdhet, 

och betalningsgrad, vilket minskar risken för aktioner mot egenvinning och 

suboptimering som Jannesson och Skoog (2013) tar upp.  

 

Samtliga fallföretag använder sig av någon form av förmånspaket, vad förmånspaketen 

innehåller varierar kraftigt mellan verksamheterna. Resor är också en förekommande 

bonus, hur resorna erhålls varierar mellan företagen. Tjänsteföretag 1 har en årlig resa 

som delas ut i form av en kollektivbonus ifall ett uppsatt mål uppnås. Tjänsteföretag 2 

använder resor som en belöning för arbetare som utmärkt sig på olika sätt. 

Tjänsteföretag 3 delar inte med sig av så mycket information angående hur resorna går 

till, en säljare berätta att företaget har konferensresor för samtliga arbetare. Säljare som 

jobbar mot företag har möjlighet att vinna resor, men detta är inget Tjänsteföretag 3 står 

för. Nilsson och Olve (2013) menar att icke-monetära belöningar som resor och andra 
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förmåner ska få ett symboliskt värde för att det ska ge en långsiktig effekt på de 

anställda. Att få en resa uppstå som symbolisk kräver att de anställda som deltagit i 

resan får andra medarbetare som inte deltagit att vilja delta.  

 

Möjligheten att avancera inom företaget är något som vi fått olika bild av till vilken 

grad fallföretagen har detta som utsatta mål. Alla företagen ger säljarna möjligheter att 

klättra uppåt inom organisationshierarkin. Alla deltagande verksamheter har som utsatt 

mål att rekrytera. Enligt Herzberg (1959), Thool och Kahn (2007) samt Nilsson och 

Olve (2013), är befordringar en av de mest motiverande faktorerna för en anställd. Att 

inte ha uttalade mål om internrekrytering betyder att man missar en viktig komponent i 

belöningssystemet. Säljarna i intervjuerna ser att de har möjlighet att bli befordrade ifall 

de vill just detta.  

 

Till vilken grad företagen erbjuder kompetensutveckling varierar kraftigt. 

Tjänsteföretag 1 får kritik av en säljare för att de har för lite säljutbildning, samt att även 

om möjligheten för kompetensutveckling finns är det något som säljarna själva måste ta 

initiativ till. Tjänsteföretag 2 har stort fokus på kompetensutveckling, och anställda har 

flertal utbildningar. Även Tjänsteföretag 3 har enligt säljarna högt fokus på 

kompetensutveckling, de har ett utbildningar ett par gånger i månaden, och de är det 

enda fallföretaget som erbjuder säljarna en mentor för att utvecklas. Enligt Elnag och 

Imran (2013) behövs kompetensutveckling för att stimulera de anställda och även för att 

öka produktiviteten.  

 

Att beröm och feedback är en motiverande faktor är något Manzoor (2011) samt 

Jaworski och Kohli (1991) tar upp. Bland fallföretagen arbetar bara en av 

verksamheterna aktivt med beröm och feedback, nämligen Tjänsteföretag 2.  

 

I de tre deltagande tjänsteföretagen är belöningssystemen väldigt olika utformade och 

innefattar olika parametrar för att motivera just deras personal. Samtliga av de 

deltagande säljarna från dessa företag förklarar att de själva skulle drivas av monetära 

belöningar.  Antony et al (2014), Nilsson och Olve (2013) m.fl., anser att monetära 

belöningar bör vara en del av ett välutformat belöningssystem. Skillnaden i 

utformningen bland dessa tjänsteföretag påverkar hur de anställda ser på dessa 

incitament. Hela Tjänsteföretag 1 är drivna mot kunden och har en stark kultur kring hur 
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man bemöter kunder. Monetära incitament kan skada kundens förtroende om säljaren 

fokuserar på sig själv. I Tjänsteföretag 2 finns en stark säljkultur och här är utmaningen 

att behålla de kunderna man redan värvat och försöka minska “fulsälj” hos sina säljare, 

medan i Tjänsteföretag 3 används de monetära incitamenten annorlunda och här 

används dessa som en trygghet för den anställda och dess lön men samtidigt har säljaren 

påverkan på sin månadsinkomst.  

 

Bolander et al (2015) förespråkar att icke-finansiella faktorer bör beaktas vid 

utformandet av belöningssystem och hur man ska motivera sina anställda. Icke-

monetära belöningar som förmånspaket och utbildningsresor används olika i 

tjänsteföretagen. Tjänsteföretag 1 lägger stor vikt vid dessa faktorer men ändå ser 

majoriteten av de anställda inte att det är motiverande för deras arbete. Tjänsteföretag 2 

använder sig också av dessa faktorer men inte i lika hög utsträckning, vi ser här samma 

mönster och många av de anställda ser det som positivt men inget som är drivande, 

likaså för Tjänsteföretag 3 där icke-monetära incitament men ger inte starkt utslag på 

motivationen.  

 

Mjuka värden som feedback, återkoppling och trivsel är faktorer som tjänsteföretagen 

arbetar  på olika sätt med. I Tjänsteföretag 1 arbetar man intensivt för att skapa 

gemenskap och trivsel på arbetsplatsen. Man använder också utbildningsresor för att de 

anställda ska lära känna varandra bättre och skapa ett mer enat företag. I Tjänsteföretag 

2 används inte trivselfaktorerna i samma utsträckning utan här görs ofta återkoppling till 

sina anställda med kontinuerliga möten med säljarna för att se hur dagsläget ser ut och 

vart man vill nå i sitt yrkesliv. Fem av sex säljare i Tjänsteföretag 2 ser detta som starkt 

motiverande. I Tjänsteföretag 3 förklarar de anställda att de trivs och att det inte i så stor 

utsträckning används återkoppling. Sammanlagt ser vi att sju av de 14 intervjuade att 

återkoppling är drivande i deras arbete och 5 stycken känner att trivsel är något som 

bidrar till deras prestationer. Proell et al (2016) säger att när förväntningar på beröm och 

feedback är satta måste chefer och verksamheterna möta eller överskrida dem för att 

motivera personalen. De som angivit att de inte motiveras av trivselfaktorerna känner att 

de tas för givet och är en del av arbetsplatsen inte motivationen. Det Proell et al (ibid) 

tar upp kan företagen titta närmare för att åter göra mjuka värden till en motiverande 

faktor. 
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Individuella belöningar betraktas lite olika bland företagen, dock kan man tydligt se att 

alla de intervjuade motiveras av individuella belöningar, detta för att alla säljarna 

förklarar att de drivs av monetära incitament. De kollektiva belöningarna används olika 

bland de deltagande företagen och sex av de fjorton intervjuade känner att detta bidrar 

till deras effektivitet. Taylor (2015) och Chen et al. (2012) förespråkar användandet av 

dessa typer av motivationsfaktorer i utformandet av belöningssystem.  

 

Kompetensutveckling ser vi är tydligt motiverande hos de olika säljarna, och tio av de 

fjorton deltagande säljarna känner att detta är en faktor som är drivande. Elnag och 

Imran (2013) förklarar i sina studier att utbildning och kompetensutveckling bör 

användas för att minska gapet mellan vad de anställda faktiskt vill kunna och vad det 

faktiskt har för kompetens. Studien resulterar i att utbildning och kompetensutveckling 

stimulerar de anställda och genom detta ökar produktiviteten hos säljarna men också för 

hela organisationen. Tjänsteföretagen arbetar lite olika med detta och både på 

Tjänsteföretag 2 och Tjänsteföretag 3 arbetar effektivt med detta med olika typer av 

utbildningar någon gång i månaden, till skillnad från Tjänsteföretag 1 där de anställda 

känner att de själva måste ta initiativet för att få utvecklas. Herzberg et al (1959) 

berättar i sin forskning den mest motiverande faktorn hos en anställd är att få arbeta 

med nya arbetsuppgifter genom befordran, studien förklarar också problemet i att se 

chansen för avancemang som en belöning då alla anställda inte har möjligheterna att 

befordras då det bara finns ett visst antal av de högre positionerna i en verksamhet. Sju 

av de intervjuade känner att detta är en bidragande faktor till motivationen, dock är detta 

en egen preferens och endast vissa känner att de vill avancera därför ses det bara 

motiverande för dem som har den viljan.  

 

Tio av de fjorton intervjuade känner att tävling är något som ökar drivet och deras 

motivation mot försäljningen, dock skiljer det sig lite mellan säljarna då vissa känner att 

det är drivande för egen vinning och vissa vill visa för sina kollegor att man presterat. 

Fem av de intervjuade känner att det ligger prestige och status i att vara den ledande 

säljaren med bäst siffror medan resterande känner att de själva drivs av sina 

prestationer. Kalra och Shi (2001) förklarar i sina studier hur tävlingar bör vara 

utformade och menar att småpriser på kollektiv nivå är mest motiverande. Samtliga av 

de deltagande företagen arbetar med små tävlingar med mindre priser som en del är på 
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gruppnivå. Dock har Tjänsteföretag 2 en större tävling för de tjugo bästa säljarna varje 

år.  

 

Att göra ett betydande arbete är motiverande för arbetare, menar Michaelson (2005). 

Åtta av de deltagande känner att deras enskilda prestationer motiverar dem i sitt arbete 

och fem av de fjorton säljarna förklarar att betydande arbete är viktigt för dem. I varje 

tjänsteföretag finns det någon eller några som drivs av detta och det syns tydligt att de 

som brinner för sina egna prestationer och ett bra arbete är med kundorienterade och ser 

deras vinning som en del av deras arbete.  

 

Barnes et al (2006) menar att en stark kultur leder till en högre nivå av 

jobbtillfredsställelse, åtagande för verksamheten samt lägre stressnivåer för de anställda. 

Chefens roll i att se till att kulturen följs och upprätthålls inom säljavdelningen är viktig. 

Som vi tydligt ser bland de deltagande företagen är kulturen väldigt olika vilket leder till 

att belöningssystemen är väldigt olika utformade. För att verksamheten och 

belöningssystemet ska kunna samspela måste systemet vara utformat efter hur kulturen 

ser ut på företaget, samtidigt måste individerna i organisationen beaktas för att 

belöningssystemet ska följa företagets mål.  

 

Psykologen Maslow (1954, 1987) berättar i sina studier om behovstrappan som 

innefattar fem steg för att slutligen nå sitt självförverkligande. Eftersom olika individer 

befinner sig på olika steg i behovstrappan är det svårt att bestämma enstaka faktorer 

som alla motiveras av. Exempelvis kan en individ se sitt självförverkligande som att bli 

VD över verksamheten medan en annan är nöjd med den position den besitter idag. Åter 

andra kanske fokuserar på att hålla sig på behovstrappans andra steg, vilket handlar om 

säkerhet och trygghet, och kämpar för att säkerställa sin privata ekonomi. 
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6. Slutsats 
I detta avsnitt återges resultaten av vår studie. Slutsatsen kommer att utreda ifall 

nyckeln till motivation för säljare i tjänstesektorn finns eller ej.  

 ______________________________________________________________________  

 

Olikheter mellan de tre olika företagens belöningssystem är uppenbara trots att tillgång 

till information angående upplägget av systemen varierade mellan fallföretagen. De tre 

företagen har alla haft provision men användandet av detta har varierat kraftigt. Studien 

visar att den starkaste motivationsfaktorn för säljare är provision. Även de säljare som 

inte arbetade med provision ansåg att detta var något som hade motiverat dem till att 

arbeta hårdare. Detta kan tyda på att utformningen av hur provisionen erhålls inte spelar 

någon större roll för säljarnas motivation. Hur provisionssystemet utformas påverkar 

dock till vilken grad företaget uppnår målkongruens. Tjänsteföretag 2 har ändrat hur 

provision erhålls genom att gå ifrån att tilldela säljarna hög ersättning vid många och 

stora försäljningar till att mäta kundnöjdhet och betalningsgrad som viktiga parametrar 

för att uppnå en hög provision. Detta för att öka målkongruensen. Vidare bör 

tjänsteföretag som använder provision beakta företagets egen kultur. Företag som är 

serviceinriktade och värdera nöjda kunder som känner en hög tillförlitlighet gentemot 

företaget bör vara vaksamma vid utformningen av provision. Risken att provision bidrar 

till att säljarna börjar agera i egenintresse och orsaka suboptimering finns alltid. Det är 

omöjligt att förutse hur individer kommer agera vid möjligheten att gynna sig själva 

framför företaget. Förändringarna som ett provisionssystem kan bidra med i säljarnas 

agerande kan påverka företagets kultur och kundernas uppfattning om företaget. Hur 

provisionssystem i sådana företag utformas bör därför noga övervägas för att inte skada 

verksamheten. 

 

Bra prestationer är väldigt viktiga för säljares motivation. Att brinna för sina 

arbetsuppgifter skapar en stark drivkraft att både göra kunderna nöjda och att bidra till 

företagets mål. För att skapa detta engagemang är det viktigt att dels utbilda sina säljare 

men också att ha en kultur och ett belöningssystem som attraherar rätt typ av säljare till 

företaget. Fallföretagens användande av kompetensutvecklande metoder varierar även 

detta kraftigt. Vi har dock sett att 10 av 14 säljare på de olika företagen motiveras av 

just detta. Kompetensutveckling har visat sig ge de anställd en högre måluppfyllelse och 

en känsla av personlig tillväxt. Flera av de intervjuade i samtliga fallföretag menar även 
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utbildning krävs i de jobb de har. Det kan hänvisas till rollen en säljare har inom 

tjänsteföretagen, för att ge kunderna en bättre förståelse för produkterna och varför de 

behöver den, krävs det att säljaren vet vad den säljer. Denna kunskap gör det möjligt för 

säljaren att sälja mer, vilket med ett provisionssystem bidrar till att de erhåller högre 

provision. Det bidrar även till, som en säljare kallar det, “att man visar framfötterna”, 

vilket kan leda till ökade möjligheter till att avancera inom företaget. 

 

Att avancera inom verksamheten är tydlig motivationsfaktor bland säljare och av de 

som faktiskt motiveras för att nå den högre position den eftersträvar är starkt 

motiverande. Eftersom högre positioner i en organisation endast kan fyllas av ett 

begränsat antal individer skapas konkurrens mellan de som är intresserade av just den 

positionen, vilket kan leda till att säljaren verkligen presterar sitt bästa i alla situationer 

för att verkligen visa att man kan hantera en högre position. Möjligheterna att inkludera 

detta i ett belöningssystem är dock svårare på grund av att alla säljare inte har önskan att 

avancera. Samtidigt kanske inte en säljare är bra på att leda eller har just de förmågor 

som behövs i den nya rollen.  

 

Den motivationsfaktor som det var mest varierande åsikter om var tävlingar. Att 

tävlingar är något som är starkt motiverande är svårt att bortse ifrån men i vilken grad 

det hjälper eller stjälper en organisation är svårt definiera. Säljare som är 

tävlingsinriktade individer och gör bra ifrån sig utifrån parametrar som mäts vid 

tävlingar blir starkt motiverade av bonusar baserade på att vinna tävlingar. Tävlingar 

kan dock orsaka negativ stress och de som inte presterar bra utefter det som en tävling 

baserar vinnaren på känner förmodligen inte att tävlingar är motiverande, utan snarare 

tvärtom. Det går att argumentera för att organisationer som väljer att använda tävlingar 

som en viktig del i deras bonussystem bör attrahera och anställa folk som passar in i en 

sådan miljö. Detta är dock svårt att lyckas med i praktiken. Vi anser att småtävlingar 

som ger säljare incitament att sälja mer av en viss produkt eller liknande är ett effektivt 

sätt att motivera säljarna. Ifall större tävlingar ska anordnas anser vi att verksamheterna 

bör använda sig av kollektiva tävlingar där personalen bör tilldelas grupper, som 

förändras mellan tävlingarna för att ge alla chansen att uppnå belöningen. 

 

Motivationsfaktorer som påverkar trivsel och gemenskap, beröm och feedback, 

kollektiva belöningar, prestige och status, betydande arbete samt resor och 
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förmånspaket visade sig inte vara lika motiverande för de intervjuade säljarnas 

vardagliga arbete. Det går dock inte att säga att de är betydelselösa. Olika individer har 

olika åsikter om vad som är motiverande, så även om dessa faktorer visade sig vara 

mindre motiverande än de tidigare nämnda, så är det fortfarande säljare som menar att 

belöningar som resor, betydande arbete samt beröm och feedback är det som motiverar 

dem mest i deras arbete. För att ett belöningssystem ska vara välutformat krävs det alla 

säljare känner att de blir motiverade av det. På grund av detta bör företag även ta med 

dessa belöningar i deras belöningssystem. Dock anser vi att företaget inte behöver lägga 

lika mycket resurser på dem. Förutom att göra säljarna nöjda påverkar även dessa 

belöningar företagens trivsel, miljö och kultur. 

 

Vid uppbyggandet av belöningssystem är det fundamentalt för företagen att de utgår 

från den kultur organisationen har och hur belöningar tilldelas bidrar till vilken kultur 

som finns i verksamheten. Det syns tydligt att belöningssystemen är utformade efter 

företagskulturerna bland de tre deltagande verksamheterna. Kulturen är väldigt olika 

från företag till företag och därför motiverar de individer på olika sätt. Tjänsteföretag 1 

har hittills inte lyckats tillfredsställa säljarnas önskan om att belönas individuellt, men 

som det ser ut i dagsläget kommer situationen förändras till det bättre. Tjänsteföretag 2 

och 3 har lyckats bättre i att anpassa sina belöningssystem efter individuella 

motivationsfaktorer. Däremot är det svårt att få alla nöjda och för att undvika missnöje 

krävs det att företagen antingen är noggranna i sin rekrytering av säljare som passar på 

arbetsplatsen eller att de anpassar belöningssystemen efter individerna i organisationen. 

 

Vår studie resulterar i att monetära incitament, kompetensutveckling, bra prestationer, 

möjligheter att avancera och tävlande är de starkaste motivationsfaktorerna hos säljare i 

tjänstesektorn. Vi anser därför att vid utformandet av belöningssystem bör dessa 

faktorer prioriteras högst. Provisionen ska sättas på en nivå som tillfredsställer samtliga 

säljare oavsett prestationsnivå. Att ge säljarna kompetensutvecklande möjligheter för att 

utvecklas i sina arbetsroller och samtidigt öka kompetensen i organisationen möjliggör 

att säljarna själva ser att det leder till bra prestationer och gör skillnad för företaget med 

hjälp av feedback och avancemang inom företaget. Detta är viktiga faktorer för att få 

säljarna att inte bara bli motiverade utan även känna en tillhörighet till företaget och att 

säljaren bidrar till verksamhetens framgång. Samtidigt måste belöningssystemet vara 

anpassat efter företagskulturen för att kunna följa organisationens mål. Det är svårare att 
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förändra företagskulturen än att byta ut säljarna i verksamheten och förändringar i 

kulturen bör bara övervägas ifall verksamhetens affärsidé är undermålig. Det lättaste 

sättet att få belöningssystemet att gå i linje med säljarnas motivationsfaktorer är att 

anpassa personalstyrkan och belöningssystemet efter företagskulturen och inte tvärtom. 

 

Nyckeln till motivation finns inte. Vilka nycklar som ska användas för att motivera 

säljare kräver en djup förståelse om organisationen, dess kultur och vilka mål 

verksamheten har. Ett lyckat belöningssystem får säljare att bli motiverade att arbeta för 

företaget. Att bygga upp en stark kultur som sprider organisationens värden till säljarna 

underlättar implementeringen av ett lyckat belöningssystem. Så länge 

belöningssystemet stärker verksamhetens kultur och ser till så att belöningarna är 

utformade på så sätt att de bidrar till att säljarna arbetar efter verksamhetens mål kan 

företagen förvänta sig att uppnå högre trivsel, mer motiverade säljare och utefter vilken 

nivå bonusarna ligger på kommer förmodligen resultatet också bli bättre. Nyckeln till 

motivation finns inte, men nyckeln till ett lyckat belöningssystem har vi i denna studie 

hittat. Att stärka kulturen, få säljarna att motiveras av att jobba mot organisationens mål, 

det är vad verksamheten ska uppnå vid utformningen av belöningssystemen. 
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7. Kritik mot studien och förslag på fortsatta studier 
Avsnittet innehåller information om kritiska faktorer som anses vara relevant gentemot 

studien, samt ett avsnitt som bidrar med implikationer till fortsatta studier inom 

forskningen. 

 ______________________________________________________________________  

 

7.1 Kritik mot studien 
 

Studien har utförts under en begränsad tidsram, vilket bidragit till att endast tre företag 

har deltagit. Ett större urval av olika tjänsteföretag och mer säljare hade gett en mer 

övergripande bild av vad som är motiverande för säljare. I studien har vi som författare 

inte haft någon påverkan på vilka säljare som intervjuats. Det är möjligt att urvalet av 

säljare kan ha varit förberedda på att ha en positiv attityd gentemot deras arbetsplats. De 

intervjuade säljarna kan även varit säljare som presterade bra på företagen och gynnades 

av deras belöningssystem. Att själva kunnat komma närmare företagen innan intervjun 

och haft en påverkan på vilka säljare som intervjuats hade kunnat möjliggöra en bredare 

syn angående vad som faktiskt ansågs om belöningssystem och företagen. Detta kan 

stärkas av att ingen intervjuade hade något negativt att säga om trivseln på fallföretagen. 

Många forskare menar dock att belöningssystem är negativt och bidrar till egenintressen 

och konflikter inom organisationerna. Något som inte framkommit i vårt empiriska 

underlag. Frågor har ställts mot bonusar som provision, men samtidigt har samtliga varit 

positivt inställda till detta. Urvalet av säljare kan mycket väl vara en bidragande faktor 

till varför ingen tagit upp detta.   
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7.2 Förslag på fortsatta studier 

 

Under vår studie har vi insett att endast vissa delar av motivationsfaktorer och vissa 

typer av säljare inom tjänstesektorn beaktats. Vi ger därför några förslag på fortsatta 

studier: 

 

 En mer djupgående studie kring motivationsfaktorer för säljare samt hur olika branscher 

skiljer sig åt.  

 En mer djupgående studie kring betydande arbete och hur det påverkar en säljares 

prestationer.  

 Studier kring hur man skulle kunna motivera säljare inom tjänstesektorn med hjälp av 

andra styrmedel än belöningssystemet.  

 Studier fokuserade på motivationsfaktorer hos andra typer av anställda i andra av 

branscher. 

 

 

 

 

  



 95 

8. Referenslista 
 

8.1 Litterära källor 
 

Anthony, R. N., Govindarajan, V., Hartmann, F., Kraus, K., Nilsson, G. (2014). 

Management control systems, McGraw Hill Higher Education. 

 

Aronsson, Gunnar, Hellgren, Johnny, Isaksson, Kerstin, Johansson, Gunn, Sverke, 

Magnus, Torbiörn, Ingemar (2012) Arbets- & organisationspsykologi - Individ och 

organisation i samspel, Natur & Kultur, Stockholm 

 

Bandura, Albert (1997) Self efficacy: The exercise of control. W.H. Freeman and 

Company. 

 

Boëthius, Stefan & Ehdin, Martin (1993), Myten om moroten, Telegram Bokförlag 

 

Bryman, Alan & Bell, Emma (2013) Företagsekonomiska forskningsmetoder, Liber 

AB, Stockholm  

 

Herzberg F., (1966). Work and the nature of man. Cleveland, OH: World Publishing 

 

Herzberg, F., Mausner, B. and Snyderman, B., (1959) The Motivation to Work. New 

York, John Wiley and Sons, Inc. 

 

Jannesson, Erik & Skoog, Matti. (2013) Perspektiv på ekonomistyrning, Sahara Printing 

 

Maslow, Abraham H. (1987) Motivation and personality. 3 Uppl. Addison-Wesley 

Educational Publishers Inc. 

 

McGregor, Douglas & Cutcher-Gershenfeld, Joel (2006) The human side of enterprise. 

Annotated edition. The McGraw-Hill Companies, Inc. 

 

Nelson, Bob (1994), 1001 ways to reward employees, New York, Workman Publishing 

Company, Inc. 



 96 

 

Nilsson, F. & Olve, N-G. (2013) Controllerhandboken. 10 Uppl. Författarna och Liber 

AB 

 

Nilsson, T. & Ryman, A. (2005) Individuell lön - lönar det sig, Stockholm, 

Arbetslivsinstitutet  

 

Patel, Runga & Davidson, Bo (2011) Forskningsmetodikens grunder att planera, 

genomföra och rapportera en undersökning. 4:1 Uppl. Författarna och Studentlitteratur 

 

Thool, L. & Kahn, T. (2007) Bli ditt bästa jag : skapa framgång i ditt liv. 1 Uppl. Ica 

bokförlag  

 

Yin, Robert K. (2007) Fallstudier: Design och genomförande. Liber AB 

 

Yin, Robert K. (2011) Kvalitativ forskning från start till mål. s 181 Studentlitteratur 

AB, Lund 

 

Yin, Robert K, (2012) Applications of Case Study Research SAGE Publications Inc 

 

8.2 Forskningsartiklar 

 

Aisha, A., Hardjomidjojo, P., & Yassierli, A. (2013) Effects of working ability, working 

condition, motivation and incentive on employee’s multi-dimensional productivity, 

International Journal of Innovation, Management and Technology, 4(6), s. 1-5, hämtad 

2016-05-12 

 

Baird, Lloyd S. & Hamner, W. Clay (1979) Individual versus system rewards: Who´s 

dissatisfied, why, and what is their likely response? Academy of Management Journal, 

Vol. 22, No. 4, S 783-792, hämtad 2016-04-04 

 

Barnes, J., Jackson, D., Hutt, M., & Kumar, A. (2006) 'The role of culture strength in 

shaping sales force outcomes', Journal of Personal Selling & Sales Management, 26, 3, 

s. 255-270, hämtad 2016-05-16 



 97 

 

Bellenger, Danny N., Wilcox, James B. & Ingram, Thomas N. (1984) An Examination 

of reward preferences for sales managers, Journal of personal selling & sales 

management, 4,2 p. 1, Business source premier, hämtad 2016-04-04 

 

Bhuvanaiah, Tejswi and Raya, R. P. (2015) Mechanism of improved performance: 

Intrinsic motivation and employee engagement, SCMS Journal of Indian Management, s 

90-93, hämtad 2016-04-01 

 

Bolander, W., Satornino, C., Hughes, D., & Ferris, G. (2015) 'Social Networks Within 

Sales Organizations: Their Development and Importance for Salesperson Performance', 

Journal Of Marketing, 79, 6, s. 1-16, hämtad 2016-04-22 

 

Cespedes, F. (2014) 'Putting Sales at the Center of Strategy', Harvard Business Review, 

92, 10, s. 23-25, hämtad 2016-04-22 

 

Chen, C., Williamson, M., & Zhou, F. (2012) 'Reward System Design and Group 

Creativity: An Experimental Investigation', Accounting Review, 87, 6, s 1885-1911, 

Business Source Premier, EBSCOhost, hämtad 2016-04-13 

 

Chung, Doug J. (2015) How to Really Motivate Salespeople: New research challenges 

conventional wisdom about the best ways to pay your team. Harvard Business Review, s 

56-61 hämtad 2016-03-29 

 

Cugueró-Escofet, N., & Rosanas, J. (2013) 'The just design and use of management 

control systems as requirements for goal congruence', Management Accounting 

Research, 24, 1, s. 23-40, hämtad 2016-04-21 

 

Elnag, A., Imran, A. (2013) The effect of training on employee productivity, European 

Journal of Business and Management, 5(4), s 1-11, hämtad 2016-05-12 

 

Fortado, Bruce & Fadil, Paul A. (2014) "The yin and yang of introducing a sales 

culture: The Amalgam Bank Case", Competitiveness Review, Vol. 24 Uppl: 5, s. 444 - 

462, hämtad 2016-05-16 



 98 

 

Jaworski, B., & Kohli, A. (1991) 'Supervisory Feedback: Alternative Types and Their 

Impact on Salespeople's Performance and Satisfaction', Journal Of Marketing Research 

(JMR), 28, 2, s. 190-201, Business Source Premier, EBSCOhost, hämtad 2016-05-12. 

 

Kalra, Ajay and Shi, Mengze (2001) “Designing Optimal Sales Contests: A Theoretical 

Perspective,” Marketing Science, 20 (2) s, 170-193, hämtad 2016-05-14 

 

Laffont J.J., Martimort D. (2002) The Theory of Incentives: The Principal– Agent 

Model, Princeton University Press, Princeton, NJ, hämtad 2016-05-18 

 

Manzoor, Q. (2012) Impact of employees’ motivation on organizational effectiveness, 

Business Management and Strategy, 3(1), s 1-10, hämtad 2016-05-12 

 

Matanda, M., & Ndubisi, N. (2013) 'Internal marketing, internal branding, and 

organizational outcomes: The moderating role of perceived goal congruence', Journal 

Of Marketing Management, 29, 9/10, s. 1030-1055, hämtad 2016-04-16 

 

McMahon, Larry (1981) ‘Salespeople: How to find them, how to keep them’, Business 

Horizons, 24, 2, p. 46, Business Source Premier, hämtad 2016-04-08 

 

Michaelson, C. (2005) 'Meaningful Motivation for Work Motivation Theory', Academy 

Of Management Review, 30, 2, pp. 235-238, hämtad 2016-05-20 

 

Pettijohn, C., Pettijohn, L., & Taylor, A. (2007) 'Does salesperson perception of the 

importance of sales skills improve sales performance, customer orientation, job 

satisfaction, and organizational commitment, and reduce turnover?', Journal Of 

Personal Selling & Sales Management, 27, 1, s. 75-88, hämtad 2016-04-22 

 

Proell, C., Sauer, S., & Rodgers, M. (2016) 'Credit Where Credit is Due: A Field Survey 

of the Interactive Effects of Credit Expectations and Leaders' Credit Allocation on 

Employee Turnover', Human Resource Management, 55, 2, s. 341-355, hämtad 2016-

05-12 

 



 99 

Restivo, M., & van de Rijt, A. (2014) 'No praise without effort: experimental evidence 

on how rewards affect Wikipedia's contributor community', Information, 

Communication & Society, 17, 4, s. 451-462, hämtad 2016-05-12 

 

Roth, F. William (2014) ‘Evaluation and reward systems: the key shapers of 

organization culture’, nr. 8, vol. 24, International Society For Performance 

Improvement, hämtad 2016-04-13 

 

Shazia, K., Tayyaba, Z., & Belqees, K. (2011) Effects of recognition-based rewards on 

employees' efficiency, Journal of Management and Social Sciences,7 (2), s. 1-7, hämtad 

2016-05-12 

 

Steenburgh, T., & Ahearne, M. (2012) 'Motivating Salespeople: What Really Works', 

Harvard Business Review, 90, 7/8, s. 70-75, hämtad 2016-05-05 

 

Taylor, BM. (2015) 'The Integrated Dynamics of Motivation and Performance in the 

Workplace', Performance Improvement, 54, 5, s. 28-37, Business Source Premier, 

EBSCOhost, hämtad 2016-04-06 

 

Tims, M., Bakker A. B., and Xanthopoulou, D. (2011)  Do transformational leaders 

enhance their follower’s daily work engagement? The Leadership Quarterly, s 22,121-

13, hämtad 2016-04-02 

 

Tosdal, H.R. (1953) 'How to Design the Salesman's Compensation Plan', Harvard 

Business Review, 31, 5, s. 61-70, Business Source Premier, EBSCOhost, hämtad 2016-

04-22 

 

Tyagi, Pradeep K. (1985) Organizational Climate, inequities, and Attractiveness of 

Salesperson rewards, Journal of personal selling & sales management, hämtad 2016-04-

13 

 

Wildt, A., Parker, J., & Harris Jr., C. (1980) 'Sales Contest: What We Know and What 

We Need To Know', Journal Of Personal Selling & Sales Management, 1, 1, s. 57, 

Business Source Premier, EBSCOhost, hämtad 2016-05-14 



 100 

 

Ye, Jun, Marinova, Datelina & Singh, Jagdip (2007) “Strategic Change Implementation 

and Performance Loss in the Front Lines,” Journal of Marketing, 71 (October), 156–71, 

hämtad 2016-05-16 

 

8.3 Elektroniska källor 
 

Vilken lön ska dina säljare ha? (Anders Nilsson, 2016-01-21) 

http://www.saljledarskap.se/Ledarskap/Rekrytering/33444_Vilken_loen_ska_mina_sael

jare_ha  Hämtad 2016-04-26 

 

Tillväxt trots ökad internationell osäkerhet, Unionens bolagsindikator April 2016, 

http://www.unionen.se/sites/default/files/bolagsindikatorn_april_2016.pdf Hämtad 

2016-05-17  

 

8.4 Bildkällor 
 

Harvard business Review, April 2015, Vol 93 Uppl 4, s 54-61 

 

Psychological Inquiry, Jan-Mar 2014, Vol. 25 upplaga 1, s. 1-41, 41 Black and White 

Photograph; s 7  

 

8.5 Personliga källor 

 

Joakim, Säljledare, Tjänsteföretag 1 2016-04-22 

 

Anna, Personalansvarig, Tjänsteföretag 1 2016-04-22 

 

Gustaf, Säljare, Tjänsteföretag 1 2016-05-03 

 

Jonas, Säljare, Tjänsteföretag 1 2016-05-03 

 

Daniel, Säljare, Tjänsteföretag 1 2016-05-03 

http://www.saljledarskap.se/Ledarskap/Rekrytering/33444_Vilken_loen_ska_mina_saeljare_ha
http://www.saljledarskap.se/Ledarskap/Rekrytering/33444_Vilken_loen_ska_mina_saeljare_ha
http://www.unionen.se/sites/default/files/bolagsindikatorn_april_2016.pdf


 101 

 

Fredrik, Säljare, Tjänsteföretag 1 2016-05-03 

 

Viktoria, Säljare, Tjänsteföretag 1 2016-05-03 

 

Robert, Säljare, Tjänsteföretag 1 2016-05-03 

 

Anna, Säljledare, Tjänsteföretag 2 2016-04-25 

 

Vidar, Säljare, Tjänsteföretag 2 2016-04-25 

 

Helena, Säljare, Tjänsteföretag 2 2016-04-25 

 

Aldan, Säljare, Tjänsteföretag 2 2016-04-25 

 

Lina, Säljare, Tjänsteföretag 2 2016-04-25 

 

Johan, Säljare, Tjänsteföretag 2 2016-04-25 

 

Joakim, Säljare, Tjänsteföretag 2 2016-04-25 

 

HR-chef, Tjänsteföretag 3, 2016-04-27 

 

Kajsa, företagssäljare, Tjänsteföretag 3, 2016-05-10  

 

Pierre, privatsäljare, Tjänsteföretag 3, 2016-05-19 
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9. Bilagor 
 

9.1 Intervjuguider 
  

9.1.1 Intervjuguide till personalansvarig 

 

 Hur länge har du jobbat här? 

 

Strategi och styrning 

 Vad har ni för målsättningar? Och hur bidrar säljorganet till detta? 

 Har säljavdelningen specifika lönsamhets- eller kostnadskrav? 

 Utvärderar/kategoriserar ni kunderna och tilldelar dessa till säljarna enligt något 

system? 

 Vilka målgrupper fokuserar ni på? 

 

Belöningssystemets uppbyggnad 

 Berätta om hur belöningssystemet ser ut. Vilka delar ingår? 

 Hur byggdes belöningssystemet upp? 

 Varför ser det ut så idag? och hur har det sett ut tidigare? 

 Är det likadant för alla säljare? Individuellt/kollektivt? 

 Erbjuder ni utbildningar, företagsfester & andra tillställningar? 

 

Praktisk tillämpning av belöningssystemet 

 Vad är belöningssystemet tänkt att bidra med? 

 Hur initieras förändring av belöningssystem? 

 Vad anser du om belöningssystemet, tycker du det är välutformat vad är bra/dåligt? 

 

Trivsel/Gemenskap 

 Gör ni något för att attrahera/behålla personal, känner du att belöningssystemet hjälper 

er med detta? 

 Trivs du på arbetsplatsen? Något du vill förändra? 

 

Om säljare 

 Tycker du personalen tar egna initiativ och är drivna eller måste de “coachas”? 

 Vad kännetecknar en bra säljare för dig? 
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 Uppmuntrar ni tävling mellan säljare? 

 

9.1.2 Intervjuguide till säljare med provision 

 

Säljarens roll i företaget 

 Hur länge har du jobbat här? 

 Berätta om dina arbetsuppgifter 

 

Motivationsfaktorer allmänt 

 Vad motiverar dig i din yrkesroll? 

 Vilka sorters belöning kan du erhålla? 

 Är det någon särskild belöning som motiverar extra mycket? 

 Upplever du att det är något som saknas i det aktuella belöningssystemet? 

 Känner du att belöningssystemet är rättvist behandlande? 

 Belöningssystemen förändras, tycker du att det blir bättre eller sämre? 

 Blir det förvirrande med ständiga förändringar i bonussystemet? 

 

Monetära belöningar 

 Vilka är fördelarna med att belönas med provision? 

 Skapar provisionen/bonus negativ stress? 

 Vad motiveras du främst av, finansiella eller icke-finansiella belöningar? 

 

Icke-monetära belöningar 

 Vad motiveras du främst av, finansiella eller icke-finansiella belöningar? 

 

Trivsel/Gemenskap 

 Är du nöjd på din arbetsplats? Trivs du? Något du vill förändra? 

 Känner du dig trygg med arbetsmiljö, arbetsuppgifter etc? 

 

Mjuka värden 

 Är det viktigt för dig att bli uppmärksammad för dina prestationer? 

 

Kollektiva belöningar 

 Är kollektiva eller individuella belöningar mest motiverande? 
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Individuella belöningar 

 Är kollektiva eller individuella belöningar mest motiverande? 

 

Kompetensutveckling 

 Är det viktigt för dig att utvecklas kompetensmässigt? 

 

Möjligheter att avancera 

 Känns det realistiskt att bli befordrad/internrekryterad, om du skulle vilja? 

 

Prestige/Status 

 Är det viktigt att sälja mest? finns det någon prestige i att göra det? 

 

Tävling 

 Ser du dig själv som en tävlingsinriktad människa? 

 

Bra prestationer 

 Blir du mer motiverad av att prestera bra i ditt arbete? 

 

Betydande arbete 

 Är det viktigt att du gör ett jobb som betyder något för dig? 

 Är det något som bidrar till ökad motivation? 

 
 
9.1.3 Intervjuguide till säljare utan provision 

 

Säljarens roll i företaget 

 Hur länge har du jobbat här? 

 Berätta om dina arbetsuppgifter 

 

Motivationsfaktorer allmänt 

 Vad motiverar dig i din yrkesroll? 

 Vilka sorters belöning kan du erhålla? 

 Är det någon särskild belöning som motiverar extra mycket? 

 Upplever du att det är något som saknas i det aktuella belöningssystemet? 

 Känner du att belöningssystemet är rättvist behandlande? 
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 Belöningssystemen förändras, tycker du att det blir bättre eller sämre? 

 Blir det förvirrande med ständiga förändringar i bonussystemet? 

 

Monetära belöningar 

 Vad motiveras du främst av, finansiella eller icke-finansiella belöningar? 

 Varför jobbar du utan provision? Är detta självvalt? 

 Tror du att du hade presterat bättre med provision? 

 

Icke-monetära belöningar 

 Vad motiveras du främst av, finansiella eller icke-finansiella belöningar? 

 

Trivsel/Gemenskap 

 Är du nöjd på din arbetsplats? Trivs du? Något du vill förändra? 

 Känner du dig trygg med arbetsmiljö, arbetsuppgifter etc? 

 

Mjuka värden (feedback och beröm) 

 Är det viktigt för dig att bli uppmärksammad för dina prestationer? 

 

Kollektiva belöningar 

 Är kollektiva eller individuella belöningar mest motiverande? 

 

 

Individuella belöningar 

 Är kollektiva eller individuella belöningar mest motiverande? 

 

 

Kompetensutveckling 

 Är det viktigt för dig att utvecklas kompetensmässigt? 

 

Möjligheter att avancera 

 Känns det realistiskt att bli befordrad/internrekryterad, om du skulle vilja? 

 

Prestige/Status 

 Är det viktigt att sälja mest? finns det någon prestige i att göra det? 



 106 

 

Tävling 

 Ser du dig själv som en tävlingsinriktad människa? 

 

Bra prestationer 

 Blir du mer motiverad av att prestera bra i ditt arbete? 

 

 

Betydande arbete 

 Är det viktigt att du gör ett jobb som betyder något för dig? 

 Är det något som bidrar till ökad motivation? 

 

 


