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Syfte: Syftet med uppsatsen är att få en ökad förståelse för vad som motiverar säljare, studien 

ämnar undersöka hur säljares motivation påverkas av belöningssystem och det sociala 

samspelet i form av; tävlingar, interaktion med kollegorna och utvecklingsmöjligheter. 

Metod: För att samla in material till studien har semi-strukturerade intervjuer används. I 

studien har åtta säljare intervjuats. 

Slutsatser: Studien har visat att kollegor och feedback är viktigt för våra respondenters 

motivation på arbetsplatsen. Viljan att gå till arbetet påverkas av relationerna till kollegorna. 

Feedback är viktigt för motivationen till arbetet. Kollegornas feedback värmer medan chefens 

feedback fungerar mer som en sporre till att arbeta hårdare. Provision, tävlingar och 

utvecklingsmöjligheter är något som motiverar flertalet av våra respondenter. Provisionen är 

en morot för de flesta och tävlingar gör det lite roligare för de anställda. 

Utvecklingsmöjligheter är viktigt för majoriteten av studiens respondenter.  



   

 

 

Abstract 

Title: The art of being motivated 

Seminar date: 2017-01-12  

Course: Bachelor thesis in Business Economics, 15 credits  

Authors: Jenny Duvdahl & Linnea Willebrand Vinnberg 

Supervisor: Karin Winroth 

Keywords: Motivation, motivation to work, salespeople, feedback, reward system, 

commission system, colleagues, togetherness, competitions, team competitions, development 

opportunities 

Purpose: The purpose of this paper is to obtain a better understanding of what motivates 

salespeople, the study aims to investigate how the motivation of salespeople is influenced by 

reward systems and social interaction in the form of; competitions, interaction with 

colleagues and development opportunities. 

Methodology: To collect material for the study semi-structured interviews has been used. 

Eight salespersons were interviewed. 

Conclusions: The study has shown that for our study’s respondents colleagues and feedback 

is the most important source of motivation in the workplace. The will to go to work is 

influenced by relationships with colleagues while the feedback is important for the 

motivation to work. Colleagues' feedback is warming while the manager's feedback acts more 

as an incentive to work harder. Commissions, competitions and development is something 

that motivates the majority of our respondents. The commission is a carrot for the majority 

and competitions make it more fun for employees. Development opportunities are important 

for the majority of the study respondents. 
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varandra för dessa veckor tillsammans som fyllts av nya lärdomar, intressanta diskussioner 

och framförallt många skratt tillsammans.  
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet presenteras bakgrunden till uppsatsen. Bakgrunden följs av en 

problemdiskussion där det redogörs för varför studien är intressant och aktuell att 

genomföra. Problemdiskussionen mynnar sedan ut i frågeställningarna samt uppsatsens 

syfte. Det inledande kapitlet avslutas med avgränsningar.  

1.1 Bakgrund 

Sysselsättningen inom tjänsteproduktion har ökat markant de senaste åren. Den viktigaste 

resursen inom tjänsteindustrin sägs vara den anställde. Hur medarbetaren använder sin 

kompetens samt sprider sin kunskap bland kollegorna blir allt viktigare för en organisations 

framgång (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Därför är det sociala samspelet inom organisationen 

av vikt. En del av det sociala samspelet är medarbetarna och hur man på bästa sätt ska 

motivera dem för att få dem att prestera. Motivation kan beskrivas som en interaktion mellan 

en individ och en situation. Graden av motivation varierar från person till person  

(Abrahamsson & Andersen, 2010).  

Motivation kan definieras som en inre process som driver medarbetaren att agera mot 

organisationens uppsatta mål. Denna drivkraft brukar delas in i yttre och inre motivation. 

Yttre motivation innefattar belöning och bestraffning medan inre motivation innebär en 

mental tillfredsställelse, som måluppfyllelse och personlig utveckling (Jacobsen & Thorsvik, 

2014).  

Motivation hör samman med tillfredsställelse och prestation. Då organisationen är ute efter 

den anställdes bästa prestation krävs det att ledningen vet hur medarbetaren kan motiveras på 

arbetsplatsen. Hur kan man då veta vad som motiverar vem? (Hughes, Ginnett & Curphy, 

2006).  

1.2 Problemdiskussion 

Schneider och Alderfer (1973) menar att människan behöver känna gemenskap med sin 

omgivning för att bli motiverad. Att ha goda relationer med sina arbetskollegor, chefer och 

kunder är av vikt för människans motivation i arbetslivet (Maccoby, 2010). Men hur pass 

engagerad och motiverad en medarbetare är styrs av flera faktorer. Det kan vara att 

arbetsuppgifterna är utmanande, intressanta och varierande. Feedback och möjlighet till 

utveckling är andra delar som är viktiga för den anställdes motivation. Att kunna utvecklas på 
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arbetsplatsen handlar om att kunna nyttja sin kompetens och kunskap till fullo. Om 

människan lyckas med detta känner den sig fulländad, och blir då mer motiverad (Schneider 

& Alderfer, 1973).  

Olika personligheter har skilda uppfattningar om vad de anser vara motiverande på 

arbetsplatsen (Nilsson & Olve, 2013). Beroende på vilket yrke en individ har motiveras den 

av olika faktorer. I vissa yrken är pengar motiverande och i andra motiveras man mer av 

möjligheterna till utveckling. Att veta vad som motiverar de anställda är grundläggande på 

alla arbetsplatser (Herzberg, Mausner & Snyderman, 1993).   

Det är kanske extra viktigt att veta vad som motiverar en anställd om den arbetar som säljare. 

En säljares motivation är avgörande för dennes försäljningsresultat och kan därmed även vara 

en komponent i hur pass framgångsrik organisationen är (Moberg & Leasher, 2011).  

För att motivera säljare brukar någon form av belöningssystem användas, ett system som 

förekommer frekvent är provisionssystem. Detta system fungerar för många, men definitivt 

inte alla menar Nilsson och Olve (2013).  För andra kan det vara viktigare med feedback och 

uppmuntran från chefer och kollegor för att bli motiverad (Maccoby, 2010).  

Ytterligare metoder som kan användas för att öka säljarnas motivation är tävlingar. Franken 

och Brown (1995) menar att tävlingar ofta har en positiv inverkan på motivation och resultat. 

Risken med individuella tävlingar är att de gynnar en person, och inte hela arbetsgruppen. En 

kombination av tävlingar och samhörighet är därmed bättre. Lagtävlingar kan ha en positiv 

inverkan på individen och kan leda till att hela laget presterar bättre (Tauer & Harackiewicz, 

2004).  

Om arbetsgivaren vet vad som motiverar de anställda kan det leda till högre individuella 

prestationer vilket i sin tur gynnar företaget. Det är därför viktigt att arbetsgivare inom 

säljbranschen får en ökad förståelse kring vad som motiverar de anställda. Därmed är det 

intressant att studera vad som motiverar säljare.  

Utifrån ovanstående diskussion har följande frågeställning vuxit fram;  

- Vad anser säljare vara viktigt för deras motivation?  
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 1.3 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att få en ökad förståelse för vad som motiverar säljare, studien ämnar 

undersöka hur säljares motivation påverkas av belöningssystem och det sociala samspelet i 

form av; tävlingar, interaktion med kollegorna och utvecklingsmöjligheter. 

1.4 Avgränsningar  

Studien är avgränsad till säljare som arbetar på ett företag beläget i Stockholm. Den riktar in 

sig på säljarna och deras uppfattning och tankar kring motivation. Hur arbetsgivaren väljer att 

motivera sina anställda har inte studerats. 
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2. Teoretisk Referensram 

I detta kapitel presenteras de teorier som ligger till grund för studien. Först beskrivs 

Maslows behovshierarki och därefter Herzbergs tvåfaktorsteori. Följt av det presenteras 

olika motivationsfaktorer som går att urskilja ur dessa samt andra forskningsteorier med 

relevans till ämnet. Avslutningsvis förklaras det hur dessa teorier kommer att användas i 

analysarbetet.  

 

Denna studie fokuserar på motivation i arbetslivet. Studien utgår från två behovsteorier, dessa 

är Maslows behovshierarki och Herzbergs tvåfaktorteori. Anledningen till att dessa valts är 

för att de utgör grunden för de flesta teorier inom motivationsstudier. Herzberg bygger vidare 

på Maslows behovsteorier, men fokuserar mer ur ett arbetsperspektiv (Wolvén, 2000). 

Studien har sedan kompletterats med flertalet andra teorier kring motivation i arbetslivet. Det 

har valts att fokusera på följande motivationsfaktorer; trygghet och lön, arbetskamrater och 

samhörighet, feedback och belöning samt personlig utveckling och självförverkligande.  

2.1 Maslows Behovshierarki  

I sin artikel “A theory of human motivation” beskriver Abraham Maslow sin forskning kring 

människans olika psykologiska behov. Teorin som beskrivs är fem basbehov som 

tillsammans bygger en trappa för människans behov. Dessa fem basbehov kallas för; 

fysiologiska behov, trygghetsbehov, sociala behov, behovet av status och prestige samt 

behovet av självförverkligande (Maslow, 1943).  

 

Maslows behovstrappa, egen figur. 

 

Fysiologiska behov 

Trygghets behov 

Sociala behov 

Behovet av status och prestige 

Behovet av 

självförverkligande 

Behovet av 

självförverkligande 

Behovet av status och prestige 
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De olika behoven sätts i en hierarkisk ordning (Maslow, 1943). När de lägre behoven i 

behovstrappan är tillfredsställda strävar människan efter att uppfylla nästa behov i trappan. 

Fysiologiska behov är exempelvis hunger, sömn och sex. Maslow anser att dessa behov är 

grunden för vårt leverne. Trygghetsbehov inkluderar; tak över huvudet och trygghet i 

vardagen/jobbet. Sociala behov är behovet av kärlek. Detta behov kan tillgodoses av antingen 

familj, vänner eller av en partner. Behovet av status och prestige berör självförtroende 

och/eller självkänsla. Det är viktigt för människan att känna att den är värd något för sig själv 

och för omvärlden. Sist är behovet av självförverkligande, detta innebär att individen vill 

uppfylla sina drömmar eller utöva sina intressen (Maslow, 1943).  

“what a man can be, he must be”  

(Maslow 1943, s 387) 

Grundbehoven delas in i en hierarkisk ordning, men de behöver inte alltid prioriteras i denna 

ordning. En person som aldrig upplevt hungersnöd kan ignorera sin hunger för att istället 

fokusera på att uppfylla något av de högre behoven (Maslow, 1943). 

2.2 Herzbergs Tvåfaktorsteori  

Herzberg studerade tillfredsställelse i arbetslivet. Inom motivation menar Herzberg att man 

måste skilja mellan arbetssituation och arbetsinnehåll. Herzbergs teori har utvecklats i syfte 

att ta reda på vad som tillfredsställer den anställde och inte vad detta kan leda till, ex. 

prestationer (Abrahamsson & Andersen, 2010). Herzberg kallade förhållanden som främjar 

arbetstillfredsställelsen för motivationsfaktorer, då dessa kan motivera de anställda till bättre 

prestationer.  

Hygienfaktorer Motivationsfaktorer 

● Lön 

● Arbetsförhållanden 

● Relationer 

● Grundprinciper inom företaget 

● Ledningen 

● Engagemang 

● Ansvar 

● Erkännande 

● Prestation 

● Arbetsuppgifter 

 

Herzbergs tvåfaktorsteori. 
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Motivationsfaktorer kan vara utmanande, intressanta och varierade arbetsuppgifter. Att man 

ansvarar själv för sitt arbete och sin arbetssituation samt att erhålla erkännande från andra då 

man utfört ett bra jobb. Andra motivationsfaktorer kan vara avancemang och utveckling inom 

organisationen. Om dessa faktorer finns kan den anställde känna sig tillfredsställd på 

arbetsplatsen och med sina arbetsuppgifter. Den anställde blir då motiverad. Detta i sin tur 

kan leda till att individen vill prestera mer (Herzberg, Mausner & Snyderman, 1993).  

Faktorer som relateras till hur individen trivs på arbetsplatsen benämns som hygienfaktorer. 

Dessa handlar om arbetsmiljön. Hygienfaktorer innefattar bland annat företagets 

personalpolitik, ledarens sätt att leda, arbetsvillkor, lön, status och arbetstrygghet. Dessa 

bidrar till att individen trivs eller vantrivs på jobbet, men de bidrar inte till den anställdes 

motivation. Motivationen förändras inte om enbart hygienfaktorerna förändras. En förändring 

av till exempel arbetsförhållandena leder inte till att medarbetaren blir mer motiverad. För att 

bli motiverad krävs det att någon av motivationsfaktorerna stimuleras (Herzberg, Mausner & 

Snyderman, 1993).  

2.3 Trygghet och Lön  

Maslow (1943) och Herzberg (1993) menar båda två att människan behöver känna trygghet i 

sin vardag. Maslow har detta som en motivationsfaktor medan Herzberg benämner detta som 

en hygienfaktor. Herzberg menar att trygghet kan leda till att den anställde trivs på 

arbetsplatsen, men det i sig är inte motiverande. Lön och en fast anställning är alltså inget 

som i sig motiverar den anställde, men som behövs för att medarbetaren ska trivas på jobbet 

(Herzberg, Mausner & Snyderman, 1993).  

Schneider och Alderfer (1973) har även de identifierat vissa basbehov som människan har. 

Ett av dessa är existensbehoven. Där inkluderas både de fysiologiska och materiella behoven. 

I dessa behov ingår mat, sex, bostad och ett arbete som ger lön (Schneider & Alderfer, 1973).  

2.4 Feedback och Belöning 

Hackman och Lawler (1971) har studerat hur arbetet ska designas för att på bästa sätt 

motivera den anställde. En viktig del för att motivera medarbetaren är att ge denne positiv 

feedback. Om den anställde känner stöd och får feedback från både chefer och kollegor kan 

motivationen höjas (Herzberg, Mausner & Snyderman, 1993). Positiv feedback är viktig för 

personer som vill få bekräftelse på att de gör något bra (Van Dijk & Kluger, 2011) . 
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Om ett företag ska kunna vara effektivt krävs det att de anställda trivs, motiveras och 

presterar. Anställda skulle kunna prestera 15-20% mer om en ledare uppmärksammade deras 

arbete (Hughes, Ginnett och  Curphy, 2006).  

Både positiv och negativ feedback påverkar en individs resultat. Negativ feedback påverkar 

individen positivt om personen är någon som vill undvika att göra fel. Sådana människor vill 

gärna lära sig av sina misstag och uppskattar då någon tillrättavisar dem. Efter tillrättavisning 

blir deras resultat bättre, då de vill undvika att göra fel. De uppskattar positiv feedback men 

det leder inte till ett bättre resultat (Van Dijk & Kluger, 2011).  

McClelland (1987) menar att vissa människor har ett behov att prestera även om det inte 

leder till någon belöning. Detta innebär att individen har en positiv inställning till att utföra 

något. Individen har en strävan till att göra något bättre än andra, genom att uppfylla mål och 

överträffa sig själva. Behovet av att prestera varierar från individ till individ.  

Att sätta upp försäljningsmål för säljare är en balansgång. Det gäller att sätta mål som 

motiverar och som medarbetaren känner att denne har möjlighet att uppnå. Om säljaren har 

för högt uppsatt mål kan det resultera i att denne känner meningslöshet, det vill säga den inte 

blir motiverad (Chowdhury, 1993).  

Vissa människor gillar att tävla. En del tävlar för att de tycker det är kul, vissa för att de gillar 

att vinna och andra ser tävling som en möjlighet till att förbättra sin prestation. Tävling har 

oftast en positiv inverkan på de anställdas motivation och deras resultat. Människor vet vad 

som förväntas av dem då de tävlar, och då vill de prestera för att uppnå målet (Franken & 

Brown, 1995).   

Vissa människor vill däremot fokusera på att utföra sina arbetsuppgifter och få en bra lön för 

detta, de är inte speciellt tävlingsinriktade. De blir motiverade av sina arbetsuppgifter, de vill 

ha svåra och utmanande uppgifter istället. De motiveras inte på samma sätt av tävlingar 

(Franken & Brown, 1995). Tävlingsinstinkten kan enligt Kidruff (2014) variera beroende på 

eventuell historia med den eller dem man tävlar mot. Baserat på tidigare interaktioner mellan 

rivalerna kan således tävlingsbeteendet påverkas (Kidruff, 2014). 

McMurry (1961) beskriver en högpresterande säljare som någon som har en stark hunger 

efter pengar. Detta menar han är för att denne vill ha pengar för att uppnå eller visa status 

(McMurry, 1961).  
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Vroom utformade en ekvation som beskriver sannolikheten att det man presterar kommer att 

resultera i önskat mål. Till exempel “om jag jobbar hårt, kan jag bli chef”. Om belöningen 

känns viktig för individen och sannolikheten att målet uppnås är tillräckligt kommer 

individen att motiveras mer. Belöningen ska vara attraktiv så att personen känner sig 

motiverad att uppnå den (Renko, Kroeck & Bullough, 2012; Van Eerde & Thierry, 1996).  

Porter och Lawler har vidareutvecklat Vrooms belöningsmodell. De menar att värdet av 

belöningen och förväntad prestation tillsammans avgör hur mycket medarbetaren anstränger 

sig för att målet ska bli uppfyllt (Miner, 2015). De menar även att färdigheter, 

personlighetsdrag samt uppfattning av arbetsrollen påverkar vilken nivå individen presterar 

på. Utifrån en prestation förväntar sig individen att få en belöning av sig själv eller från 

någon annan. Porter och Lawler har i sin modell implementerat feedbackslingor vilket gör att 

modellen blir mer dynamisk jämfört med Vrooms. När personen upplever tillfredsställelse 

över sin prestation påverkar det ofta framtida värden av belöningar (Miner, 2015).  

 

 

 

 

Porter och Lawlers belöningsmodell, egen figur. 
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Belöningssystem kan vara ett sätt att motivera säljare. Detta går ut på att om säljaren når ett 

mål får den en typ av belöning. För att systemet ska vara motiverande för den anställde bör 

den uppnå följande kriterier;   

1. Medarbetaren vill ha belöningen som utlovas. 

2. Den anställde ser målet som rimligt och uppnåeligt. 

3. Att det är tydligt hur det uppsatta målet ska nås och vad som ska göras för att få 

belöningen. 

Belöningssystemet är inte tillräckligt motiverande om den anställde känner att stegen inte 

uppfylls. För att uppnå bästa möjliga motivation krävs det att samtliga steg uppfylls (Nilsson 

& Olve, 2013).  

En del motiveras av belöningar i form av pengar, medan andra föredrar feedback i form av 

uppmuntrande ord från chefer och kollegor (Maccoby, 2010).   

2.5 Arbetskamrater och Samhörighet 

Att känna kärlek och gemenskap identifierar Maslow (1943) som det tredje behovet i 

människans behovstrappa. Schneider och Alderfer (1973) menar att människans har sociala 

behov. Behovet innebär att utbyta tankar och känslor samt att känna gemenskap med personer 

i sin omgivning. McClelland (1987) menar att människan har ett behov av att bli gillad och få 

någon annan människas accepterande. Detta påverkar motivationen hos individen. På en 

arbetsplats innebär detta att den anställde behöver ha fungerande sociala kontakter på jobbet 

(Schneider & Alderfer, 1973; Herzberg, Mausner & Snyderman, 1993). Bra relationer med 

sina chefer, arbetskollegor och kunder är viktigt för människans motivation i arbetslivet. Att 

ha kollegor som pushar en till att prestera kan öka motivationen bland de anställda. Även 

chefer som bryr sig och lyssnar på sina anställda är viktigt för deras motivation (Maccoby, 

2010).    

Martin (2005) menar precis som ovanstående att samhörighet är viktigt för att de anställda 

ska vara motiverade och engagerade.  

En kombination av tävlingar och teamkänsla kan stärka de anställdas motivation. Detta i sin 

tur kan leda till ett bättre resultat. Risken med individuella tävlingar är att de gynnar en 

person, och inte hela arbetsgruppen. Detta kan leda till att stämningen på arbetsplatsen 

påverkas negativt. En kombination av tävlingar och samhörighet är bättre. Lagtävlingar har 
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en positiv inverkan på individen och det leder ofta till att hela laget presterar bättre. Individen 

känner sig oftast mer inspirerad att utföra något om den arbetar i grupp (Tauer & 

Harackiewicz, 2004). Även Franken & Brown (1995) tar upp vikten av tävlingar i grupp. De 

menar att dessa ofta bidrar till ett bättre resultat för hela gruppen. Individuella tävlingar 

gynnar vissa personer, men lagtävlingar motiverar fler.  

2.6 Personlig Utveckling och Självförverkligande  

Människan har ett behov av personlig utveckling och möjlighet till självförverkligande. Det 

är centralt för motivationen hur medarbetaren upplever sina arbetsuppgifter. Den anställde 

måste känna att den kan påverka och influera sitt arbete, arbetsuppgifterna behöver upplevas 

som intressanta och varierande. Jobbet måste också kännas meningsfullt och det behöver 

finnas en möjlighet att utvecklas och klättra inom organisationen för att den anställde ska 

vara motiverad (Schneider & Alderfer, 1973; Herzberg, Mausner & Snyderman, 1993; 

Maccoby, 2010 & Hackman & Lawler, 1971 ). Utvecklingsbehovet innebär att individen har 

en strävan efter att interagera med sin omgivning på ett framgångsrikt sätt. Det handlar om att 

kunna nyttja sina egna kompetenser och sin kunskap till fullo. Om människan lyckas med 

detta känner de sig fulländade (Schneider & Alderfer, 1973).  

Utvecklingsmöjligheter på arbetsplatsen kan motivera de anställda mer än om till exempel 

lönen höjs men arbetsuppgifterna är detsamma. Nya och mer ansvarsfulla arbetsuppgifter kan 

höja motivationen (Hackman & Lawler, 1971). 

Martin (2005) anser att bra klimat för motivation är där medarbetaren känner och tror att den 

kan göra skillnad.  Det är viktigt att tro på sig själv samt att känna att det man gör är av värde. 

Att tro på sig själv handlar om att individen ska lita på att den kan utföra jobbet 

framgångsrikt, samtidigt som den inte ska vara rädd för att misslyckas (Martin, 2005).  

2.7 Tillämpning av Teorier  

Flertalet av de teorier som presenterats i detta kapitel är relevanta för vår studie. Då många av 

de forskare som redogjorts för i detta kapitel har teorier som liknar varandra. Därför har vi 

valt att i analys-delen lägga extra fokus på några få av dem.  

Då respondenternas svar kring feedback, vikten av samhörighet på arbetsplatsen och hur 

utvecklingsmöjligheter påverkar en säljares motivation analyserats har främst Maccoby och 

Hackman samt Lawlers teorier använts.  



   

11 

 

Nilsson och Olves belyser hur belöningssystemen måste utformas för att kunna motivera 

medarbetarna. Denna teori har använts vid analys av respondenternas svar kring hur 

belöningssystem påverkar deras motivation.  

Tauer och Harackeiwicz samt Franken och Brown har utformat teorier om tävlingar och dess 

påverkan på motivationen. Dessa kommer användas i analysarbetet om hur tävlingar och 

lagtävlingar påverkar den anställdes motivation.  McMurrys teori om den högpresterande 

säljaren kommer att användas då vissa svar av Storsäljaren analyseras.  

  



   

12 

 

3. Metod 

I följande kapitel redogörs det för de metoder som använts vid insamling och tolkning av 

material. Urvalsprocessen och intervjumetoden kommer att beskrivas. I slutet av kapitlet 

presenteras uppsatsens tillförlitlighet.  

3.1 Semi-strukturerade Intervjuer 

Intervjuer passar bra som datainsamlingsmetod för att få en insikt i en människas åsikter, 

känslor och uppfattningar (Denscombe, 2009). I studien har semistrukturerade intervjuer 

använts. Dessa inrymmer både flexibilitet och struktur, vilket gör att intervjuformen får en 

god balans och ger data av god kvalitet (Gillham, 2008). Semistrukturerade intervjuer 

används för att förstå hur ett eller flera teman upplevs ur respondentens perspektiv. 

Intervjuerna utförs utifrån en intervjuguide där fokus läggs på vissa teman och vissa förslag 

till frågor. Anledningen till att man vill diskutera teman är för att samtalet ska kännas så 

naturligt som möjligt. Ordningen på dessa teman kan ändras beroende på vad som faller sig 

naturligt under intervjun (Bryman & Bell, 2013). Då intervjuguiden utformades utgicks det 

från valda teorier och guiden tematiserades utefter efter dessa. Detta är viktigt för att 

säkerhetsställa att både teman och frågor har relevans för ens problemformulering (Dalen, 

2008). I intervjuerna har öppna frågor använts detta för att få en djupare förståelse för 

respondenternas åsikter, tankar och upplevelser (Kvale & Brinkmann, 2014). I öppna 

intervjuer får respondenten möjlighet att beskriva situationen med sina egna ord (Denscombe, 

2009). Det är respondentens upplevelser som är av vikt och hur denne tolkar verkligheten. Då 

man intervjuar olika personer kan det därmed leda till olika svar beroende på hur de tolkar 

verkligheten (Lantz, 2013).  

Då vi strävade efter att ha ett naturligt samtal med våra respondenter anser vi att semi-

strukturerade intervjuer passar oss bäst. Vi ville inte känna oss tvingade att följa ett specifikt 

intervjuschema eller att ha alltför detaljerade frågor. Om frågorna är för tydligt strukturerade 

vars ordningsföljd inte får brytas, kan det hämma respondenten (Repstad, 2007). Detta ville 

undvikas genom att istället diskutera de förutbestämda temana. Frågorna har formulerats 

under intervjuns gång för att det ska kännas som en dialog och inte som en utfrågning 

(Denscombe, 2009).  
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Vår personliga identitet har en inverkan på hur mycket information den intervjuade är villig 

att ge och hur ärlig den väljer att vara (Denscombe, 2009). Det är svårt att veta hur mycket 

detta har påverkat våra respondenter. Vi har försökt att vara lyhörda och neutrala under våra 

intervjuer för att de intervjuade ska känna sig så bekväma med oss som möjligt. Vi är 

medvetna om att hur vi tolkat det som sagts påverkas av våra egna förväntningar, önskningar 

och tidigare erfarenheter (Lantz, 2013). Då vi är bekanta med vissa av respondenterna kan 

detta ha påverkat hur ärliga respondenter valt att vara. Det kan vara både positivt och 

negativt. Positivt ur den synvinkeln att medarbetarna känner igen personen som intervjuar 

och att det kan kännas mer som ett personligt samtal. Detta kan ha lett till att de kunde vara 

mer ärliga och utvecklande i sina svar. Negativt ur den synvinkeln att de anställda kanske blir 

oroliga att om de säger något negativt om företaget kan det komma fram till ledningen. 

3.2 Urval 

Forskare som gör mindre kvalitativa undersökningar kan ha svårt att följa de principer som 

ett sannolikhetsurval innebär. Tillvägagångssättet i val av personer eller fall till studien kan 

då bli svårt (Denscombe, 2009). Han beskriver också hur en kvalitativ undersökning snarare 

är en upptäcksprocess än ett prövande av en hypotes. Detta gör att urvalets storlek  och 

sammansättning inte alltid är helt förutsägbart i början av studien (Denscombe, 2009). I 

studien har det, precis som Denscombe (2009) föreslår, använts ett icke-sannolikhetsurval.  

Vid val av vilket företag som skulle studeras blev det ett subjektivt urval. Ett subjektivt urval 

är när enheten i urvalet handplockas av forskaren (Denscombe, 2009). Företaget var sedan 

innan känt för oss och vi visste att de hade en avdelning för försäljning. Företaget som valts 

är TUI. 

Då vi ville komma i kontakt med säljarna mailade vi först till chefen på säljavdelningen för 

att få ett godkännande att genomföra studien. När vi hade fått ett godkännande gick vi vidare 

i vårt urval av respondenter.  

Vi kontaktade samtliga resesäljare på TUI via mejl med en förfrågan om att medverka i vår 

studie. Detta för att ge alla samma chans att medverka i studien och för att få ett brett spektra 

av respondenter. Vi fick inte så många deltagare som vi önskat och inga män ville delta i 

studien. Vi bestämde oss då för att göra ännu ett subjektivt urval och valde att handplocka 

resterande respondenter för att komplettera studien. Vi riktade om studien till kvinnliga 

resesäljare på TUI. 
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Nedan följer en beskrivning av respondenterna i studien. 

De som deltagit i studien är följande;  

Respondent Anställning Utbildning År i företaget 

Respondent 1 (R1) Heltid Gymnasial och enstaka 

kurser på högskola 

3 år 

Respondent 2 (R2) Heltid (Storsäljaren)  Gymnasial samt privatskola 2 år 

Respondent 3 (R3) Heltid Kandidatexamen 5 år 

Respondent 4 (R4) Heltid (6 mån) Kandidatexamen 3 år 

Respondent 5 (R5) Timanställd Kandidatexamen 2 år 

Respondent 6 (R6) Timanställd Gymnasial  1,5 år 

Respondent 7 (R7) Timanställd Pågående högskolestudier 1,5 år 

Respondent 8 (R8) Timanställd Pågående Högskolestudier 1,5 år 

3.3 Genomförande  

Majoriteten av intervjuerna har utförts på TUI:s kontor i Stockholm. Detta för att underlätta 

för våra respondenter. Enligt Denscombe (2009) är en lugn, avskild plats där det går att prata 

ostört med relativt bra akustik att föredra vid en intervju. För att respondenterna skulle slippa 

störningsmoment och känna att de kunde yttra sig hur de ville har vi suttit i mindre mötesrum 

med stängd dörr. Två av intervjuerna skedde av olika anledningar inte på TUI:s kontor. 

Istället mötte vi upp de respondenterna på ett café. Nackdelen med detta är att miljön har 

varit bullrig och det har förekommit distraktioner som stört intervjun. Varje intervju har tagit 

cirka 30 till 40 minuter att genomföra. 

Inledningsvis informerade vi kort om vad intervjun skulle handla om. Detta är viktigt då det 

blir lättare för respondenten att rikta sina tankar till studiens syfte. Intervjun blir mer effektivt 

genomförd om respondenten förstår vad syftet med studien är (Lantz, 2013). Därför valdes 

det att kort presentera syftet, frågeställningar och intervjuns upplägg för att säkerhetsställa att 

respondenterna visste vad som skulle hända under intervjuns gång. Om vi kan påvisa att vi 

har ämnet samt behandlingen av materialet klart för oss kan det påverka den intervjuades 
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uppriktighet och förtroende på ett positivt sätt menar Gillham (2008). När respondenterna fått 

information om intervjuprocessen ställdes frågan igen, om de fortfarande ville delta i studien. 

Detta för att säkerhetsställa att respondenterna fortfarande ville vara med i undersökningen.  

Innan intervjun påbörjades frågades respondenterna om det var okej att de blev inspelade 

vilket samtliga godkände. Vi informerade dem om att intervjuerna kommer att transkriberas 

och inget kommer publiceras utan deras samtycke. Under intervjuerna har vi använt oss av 

ljudinspelning. Detta för att lättare kunna tolka och analysera materialet. Ljudinspelning 

erbjuder en permanent och närmast fullständig dokumentation (Denscombe, 2009). 

Inspelning underlättar för den som intervjuar då denne kan koncentrera sig på att lyssna 

istället för att lägga fokus på att anteckna (Repstad, 2007). Andra fördelar med att spela in 

intervjuerna är möjligheten till att lyssna på dem flera gånger, för att säkerhetsställa att man 

inte missat något. Nackdelen med inspelning är att den inledningsvis kan hämma 

respondenten, då det kan upplevas obehagligt att bli inspelad. De flesta brukar bli mer 

avslappnade under intervjuns gång (Denscombe, 2009). 

I början av intervjun ställdes några faktafrågor om respondentens arbetsuppgifter och hur 

länge de arbetat inom företaget. Denna typ av frågor är enkla att svara på vilket kan ge en 

lättsam start på intervjun (Denscombe, 2009). Denna inledning ledde till att vi kände oss mer 

bekväma i rollen som intervjuare och det kändes lättare att gå vidare till valda teman. 

Intervjuaren spelar en viktig roll under hela intervjuprocessen. Det är intervjuaren som 

registrerar och tolkar vad som sägs av respondenten och även hur det sägs. Det är därför 

viktigt att intervjuaren har kunskap inom ämnet, denne måste även vara observant och kunna 

tolka kroppsspråk, tonfall och ansiktsuttryck (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi har under 

intervjuns gång försökt vara observanta på ovanstående för att tolka respondenten så 

sanningsenligt som möjligt. Om respondenten ändrat tonläge eller kroppsspråk har vi kommit 

med följdfrågor för att få en bättre förståelse för respondenten.  

Efter varje utförd intervju har vi valt att transkribera den. Att transkribera innebär att överföra 

ljudform till textform (Denscombe, 2009). Vi valde att transkribera intervjuerna för att 

säkerhetsställa att vi tolkat respondenterna rätt. Transkriberingen har gjort det enklare att 

sortera och hitta mönster i materialet. Nackdelen med transkribering är att det tar tid att 

överföra ljudinspelningar till textform (Denscombe, 2009). Detta är något vi varit medvetna 

om, vi har därför försökt att ha en intervju om dagen för att sedan sitta på eftermiddagen för 
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att utföra transkriberingen. I de flesta fall har intervjuerna tagit oss två till tre timmar att 

transkribera. 

3.4 Analysmetod 

Vår analysmetod är indelad i tre steg. Dessa är kodning, tematisering och slutligen 

summering. Metoden är ett sorteringsarbete där empirin delas in i olika teman. Denna process 

inleds direkt när intervjuerna påbörjats och pågår arbetet ut (Aspers, 2011). I första steget 

(kodning) sorteras det insamlade materialet. Det som ansetts vara viktigt för studien har 

sparats. Det som inte ansetts vara viktigt har i detta steg tagits bort. Detta görs för att reducera 

mängden data för att göra det mer hanterbart och överskådligt (Hjerm, Lindgren & Nilsson,  

2014). Under detta steg har problemformulering och syftet hafts i åtanke för att undvika 

onödig information. Efter att intervjuerna transkriberats har de skrivits ut för att göra det 

enklare att söka efter nyckelord som är relevanta för studien.  

Nästa steg i denna analysmetod kallas för tematisering. I detta steg försöker man hitta 

mönster i det insamlade materialet och funderar över nyckelordens relation till varandra. 

Dessa “paras ihop” och blir till grund för vår slutsats. Det är en växelvis process mellan de 

första stegen, för att sedan gå vidare till det slutgiltiga steget som är summering. Här försöker 

man ta fram det allra viktigaste för studien (Hjerm, Lindgren & Nilsson,  2014).  

3.5 Tillförlitlighet 

Då man utför kvantitativa studier behöver man analysera studiens reliabilitet och validitet för 

att kunna bedöma kvaliteten på arbetet. Många forskare inom kvalitativa studier har ifrågasatt 

hur pass relevanta dessa begrepp är för kvalitativa undersökningar. Istället har det utformats 

andra begrepp för att kunna avgöra kvalitéten på kvalitativa studier.  Dessa är trovärdighet, 

pålitlighet och överförbarhet (Denscombe, 2009). Begreppet trovärdighet handlar om hur 

pass tillförlitlig resultatet i studien är. Detta handlar om på vilket sätt det går att påvisa att 

resultatet är exakt. För att uppsatsen ska vara trovärdig behövs det säkerhetsställas att studien 

är gjord på rätt sätt. Hur man uppnår trovärdighet kan variera. Ett sätt kan vara att de 

intervjuade får läsa igenom uppsatsen för att säkerhetsställa att de har blivit tolkade på ett 

korrekt sätt. Genom att låta respondenterna läsa igenom och granska det som skrivits ökar 

uppsatsens trovärdighet, man säkerhetsställer att det man tror sig ha förstått verkligen 

stämmer. Andra sätt att säkerhetsställa studiens trovärdighet är att stärka upp resultatet med 

andra källor som kommit fram till liknande slutsatser (Denscombe, 2009). Respondenterna 
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har fått läsa igenom intervjuerna efter att transkriberingen gjorts. De har fått möjlighet att 

ändra något om de anser att de blivit tolkade på ett felaktigt sätt. Inga korrigeringar har gjorts 

av respondenterna vilket tolkas som att respondenterna är nöjda med hur de blivit framställda 

i intervjuerna. För att stärka studiens tillförlitlighet har även flertalet teorier kring 

arbetsmotivation använts för att kunna styrka det respondenterna säger.  

Pålitlighet handlar om hur pass väl beskriven studien är. Detta för att göra det möjligt för 

andra forskare att utföra samma studie med liknande resultat. För att kontrollera pålitligheten 

krävs det att det finns en klar redogörelse för både metoder och analyser i arbetet. Det ska 

vara tydligt hur studien har gått till samt hur resultatet vuxit fram. Det måste vara möjligt för 

andra att granska hela forskningsprocessen (Denscombe, 2009). I studien har vi försökt att 

vara tydliga i beskrivningen av urvals-, intervju- och analysmetod. Detta för att skapa en 

högre pålitlighet. Vi tror att vår studie skulle kunna göras av någon annan på samma sätt då vi 

försökt att inbringa tydlighet i vårt tillvägagångssätt. 

Det sista kriteriet, överförbarhet, handlar om i vilken utsträckning resultatet skulle kunna 

överföras till andra liknande situationer. Detta är en föreställningsprocess i huruvida resultatet 

skulle kunna stå sig i liknande situationer. För detta krävs att läsaren vet vilka det är som har 

intervjuats, som ålder, kön och etnicitet etc. Om läsaren har en tydlig bild över vilka 

respondenterna är blir det enklare för dem att kunna överföra studien till andra miljöer. Detta 

kriterium berör även om forskaren anser sig ha varit objektiv under studien eller om dennes 

egna värderingar och åsikter kan ha påverkat studien. Undersökningen bör ha genomförts 

med ett öppet sinne och utan förutfattade meningar. Även om forskning aldrig kan vara helt 

fri från påverkan från den som utfört studien, är det viktigt att inte medvetet påverka och 

styra studien (Denscombe, 2009). 

Studiens överförbarhet hade kunnat vara bättre om respondenterna beskrivits lite mer 

detaljerat för att läsaren ska få en tydligare blick över de som deltagit. Då respondenternas 

anonymitet inte velat riskeras har vi valt att inte beskriva dem mer djupgående. Vi har försökt 

att utföra studien med ett öppet sinne och har inte medvetet låtit våra egna åsikter och 

värderingar påverka studien.   
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4. Empiri och Analys 

I detta kapitel görs det inledningsvis en kort presentation av företaget samt säljarens 

arbetsuppgifter. Detta följs av den insamlade empirin. Materialet delas in i de olika temana 

och kopplas samman och analyseras utifrån de valda teorierna. Kapitlet avslutas med en 

slutdiskussion.  

4.1 Introduktion 

4.1.1 Företagsbakgrund 

Enligt TUI.se (2016) är TUI Nordic med en marknadsandel på 20 procent den största aktören 

på den nordiska resemarknaden. TUI erbjuder paketresor, flyg och kryssningar. Företaget 

hette tidigare Fritidsresor men bytte namn under 2016 till TUI.  TUI Nordic består av TUI i 

Sverige, Danmark, Norge och Finland samt Nazar, WonderCruises och flygbolaget TUIfly. 

Koncernen ingår sedan 2000 i den världsledande resekoncernen TUI Group, världens ledande 

turistkoncern med verksamhet i omkring 180 destinationer världen över (TUI.se, 2016). 

TUI har resor till hela världen och erbjuder oftast en eller två veckors resor. TUI har främst 

paketresor men arbetar i dagsläget med att utveckla sina produkter för att kunna tilltala ett 

bredare kundsegment (R4). 

4.1.2 Presentation av Arbetsrollen 

Resesäljarnas arbetsuppgifter på TUI innefattar att besvara telefonsamtal, chatta, svara på 

mejl samt svara på inlägg/meddelanden på företagets Facebook-sida. Oftast sitter säljarna på 

telefon under sina arbetspass. De pratar med kunder som antingen behöver support med en 

bokad resa eller som vill ha tips och råd om till vilken destination de bör resa till. Kunder kan 

även ringa in för mer detaljerade frågor om ett specifikt resmål/hotell och det är säljarnas 

uppgift att hjälpa kunden.   

4.1.3 Begreppet Motivation 

Respondenterna har beskrivit begreppet motivation på liknande sätt. De har benämnt 

motivation som något som får dem att vilja utföra något, som till exempel en uppgift. 

Motivation är något som får dem att känna sig peppade och driver dem framåt.  
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4.1.4 Presentation av Respondenterna 

 

Respondent Anställning Utbildning År i företaget 

Respondent 1 (R1) Heltid Gymnasial och enstaka 

kurser på högskola 

3 år 

Respondent 2 (R2) Heltid (Storsäljaren)  Gymnasial samt privatskola 2 år 

Respondent 3 (R3) Heltid Kandidatexamen 5 år 

Respondent 4 (R4) Heltid (6 mån) Kandidatexamen 3 år 

Respondent 5 (R5) Timanställd Kandidatexamen 2 år 

Respondent 6 (R6) Timanställd Gymnasial  1,5 år 

Respondent 7 (R7) Timanställd Pågående högskolestudier 1,5 år 

Respondent 8 (R8) Timanställd Pågående Högskolestudier 1,5 år 

4.2 Trygghet och Lön 

Idén om en fast anställning påverkar respondenterna olika. Bland de timanställda tror 

majoriteten att en fast anställning skulle kunna bidra till högre motivation. Hälften av de 

heltidsanställda benämner det som en trygghet. 

Tre av fyra timanställda tror att det kan vara motiverande att ha en fast anställning. De 

upplever att det är snurrigt att bara arbeta ibland. De behöver jobba kontinuerligt för att 

kunna hålla sig uppdaterade om allt som händer i företaget. R7 tror att en fast anställning 

skulle kunna göra att hon blir mer motiverad av provisionen igen. Det som man säljer som 

timanställd är ingenting, men om man jobbar heltid tror hon att statistiken och provisionen 

kan motivera mer. 

”Allt är lite uppbyggt för att passa de som är heltidsanställda” 

(R7 om en fast anställning) 

R5 tror snarare att hon skulle bli omotiverad om hon var heltidsanställd. Hon säger att hon är 

trött på sina arbetsuppgifter och mer av samma sak skulle inte vara motiverande för henne. 
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R7 tror att risken med att vara heltidsanställd är att man tappar lite av den energin som man 

har som timanställd. Om hon måste jobba varje dag kanske hon motiveras mindre på grund 

av det. 

De heltidsanställda ser inte den fasta anställningen som något som motiverar dem. R4 säger 

att det inte är något som motiverar henne utan något som hon tar för givet. Hon vet att hon 

har sin anställning och semester och detta är inget som hon benämner som motiverande. 

Storsäljaren tycker inte att det skulle spela någon roll för hennes motivation huruvida hon var 

timanställd eller heltidsanställd. 

De fast anställdas åsikter stämmer överens med Herzbergs tvåfaktorsteori, som menar att en 

fast anställning i sig inte är något som påverkar den anställdes motivation. Det är snarare en 

trygghet, vilket en av de heltidsanställda poängterar. De heltidsanställda kan ha svårt att 

reflektera över hur omotiverande det kan vara för en timanställd att komma in ibland och 

jobba. Att inte ha koll på det senaste kan vara omotiverande, det är något som de 

heltidsanställda inte reflekterar över då de inte upplever detta problem. De timanställdas 

åsikter går i linje med Maslows (1943) samt Schneider och Alderfer (1973) teorier om 

människans behov av att ha trygghet i sin vardag. De tror att de skulle vara mer motiverade 

om de hade en fast anställning. Däremot benämner de inte den fasta/trygga inkomsten, eller 

garanterad semester/pension som motiverande. Anledningen till att de tror att en fast 

anställning skulle motivera dem är för att de vill ha bättre koll på vad som händer på 

arbetsplatsen. Det är alltså tryggheten som motiverar, men inte tryggheten i en fast 

anställning.  

Samtliga respondenter ser lönen som en självklarhet och detta är ingenting som motiverar 

dem. Detta stämmer överens med Herzberg teorier om att lön är en hygienfaktor och inte en 

motivationsfaktor. Lön är inget som i sig motiverar de anställda, men som måste finnas för att 

de ens ska överväga att gå till jobbet. De anställda ser det som en självklarhet att de ska få lön 

för sitt jobb och nämner inte detta som något som motiverar dem. Herzberg säger att 

hygienfaktorerna kan bidra till motivation men inte själva är motiverade. Det är en 

självklarhet att de får lön, hade de inte fått lön hade de antagligen inte varit motiverade eller 

känt att det var lönt att gå till jobbet.    

 

 



   

21 

 

4.3 Feedback och Belöning 

4.3.1 Feedback 

Samtliga respondenter tycker att feedback är viktigt för deras motivation. De upplever att när 

de får positiv feedback från en chef blir de oftast glada och mer motiverade. Sju av åtta 

respondenter tycker det är viktigt för motivationen att bli sedda av sin chef. De betonar att de 

vill bli sedda för att kunna utföra sitt jobb bättre. Man vill inte bara vara ett namn i företaget 

menar R5. Om chefen uppskattar hennes insats på jobbet, känner hon att hon syns. Om en 

chef kommenterar hennes arbetsinsats på ett positiv sätt känner hon sig bra. 

“Jag blir verkligen glad av beröm, oavsett om det är från en chef eller kollega, så blir jag 

verkligen glad. Någon som har bekräftat en.” 

(R6 om feedback) 

R7 menar att feedback överlag är motiverande. Hon menar att det behövs att någon ser en, 

och ger både positiv och negativ feedback. Att få feedback utifrån är viktigt för att hålla sig 

på banan tycker hon. 

Hälften av de timanställda känner sig osynliga på arbetsplatsen. R5 säger att hon inte 

upplever att de får så mycket feedback. Hon säger att det påverkar hennes motivation negativ. 

Hon säger att inom företaget har de ont om chefer, vilket har lett till att de som är 

timanställda inte fått så många samtal med sin chef under en period. Hon menar att detta gör 

att hon inte har någon koll och att hon blir osäker om hon gör ett bra jobb då chefen inte har 

tid för henne. Den andra tycker att mer vardagsberöm och vardagsfeedback på arbetsplatsen 

skulle vara bra.  

R5 känner sig osäker och inte tycker att det är lika kul att jobba då hon känner sig osynlig. 

Hade det inte varit sån brist i chefs-staben hade kanske båda de två timanställda som i 

dagsläget känner sig osynliga, känt sig mer synliga. Då hade de kanske varit mer motiverade 

till att jobba. Hackman och Lawler (1971) och Maccoby (2010) intygar detta, då de menar att 

om den anställde får stöd och feedback från chefen kan detta höja motivationen.  

Flertalet av de tillfrågade tycker att det är bra med lite konstruktiv feedback så att de vet vad 

de bör jobba på. De tycker att den konstruktiva kritiken är viktig så att de undviker att göra 

samma fel om och om igen. R6 tycker att det är lite pinsamt när hon blir tillsagd, men säger 

samtidigt att hon är glad för då får hon möjlighet att kunna ändra på sig. Storsäljaren tycker 
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att negativ feedback inte motiverar henne utan sänker hennes humör några timmar. Hon går 

med tunga steg till chefen om han säger att han vill prata med henne. 

“Negativ feedback påverkar mig jättenegativt. Jag är superkänslig och börjar böla för 

minsta lilla”  

(Storsäljaren om negativ feedback)  

Van Dijk & Kluger (2011) menar att konstruktiv kritik uppskattas av personer som gärna vill 

förbättra sig och som vill undvika att göra fel. Flertalet av de intervjuade har sagt att de gärna 

tar emot konstruktiv kritik för att lära sig av sina misstag. De har en strävan att förbättras på 

sin arbetsplats och blir inte på dåligt humör om någon säger till dem. En av de timanställda 

uttrycker att hon snarare blir glad över om någon säger åt henne, så hon inte gör samma fel 

om och om igen. Storsäljaren verkar däremot tycka att det är jobbigt med konstruktiv kritik.  

Hennes behov att prestera är kanske större än hennes behov att undvika fel. Detta kan vara 

anledningen till att hon inte vill ha negativ feedback. Personer som föredrar positiv feedback 

är de som gärna vill höra att de gör något bra, vilket i Storsäljarens fall är hennes försäljning. 

Hon vill kanske bara ha feedback på det, hur bra hon säljer, och inte gärna feedback då hon 

gör något felaktigt. 

Att få en kommentar från en kollega är genuin och värmer, tycker alla respondenter. Men de 

blir inte motiverade till att göra sitt jobb bättre. Kommenterar chefen deras statistik blir de 

extra motiverade att göra sitt jobb bra. En av de timanställda betonar att om chefen ger beröm 

är det oftast för deras arbetsinsats. Men om en kollega kommenterar något är det mer hur 

någon är som person som till exempel glad och trevlig. Flertalet av de timanställda är överens 

om att feedback från kollegor inte är vanligt. Men att de skulle bli glada om det förekom 

oftare. 

R1 motiveras väldigt mycket av feedback från sina kollegor. Hon säger själv att det nog beror 

på hur hon är som person. Hon känner att hon blir mer peppad när kollegorna ger henne 

feedback, för att dom sitter i samma sits och vet exakt vad hon gör. 

Jämför vi respondenterna gentemot Hackman och Lawlers (1971) teori om att positiv 

feedback behövs för att höja motivationen kan våra respondenter styrka detta. Då samtliga 

respondenter tycker att positiv feedback höjer dem. På TUI verkar det som att många av de 

anställda saknar feedback från både chefer och kollegor. Detta är något som skulle behöva 

utvecklas för att de anställda ska vara motiverade.  
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Två av de timanställda menar att feedback och bekräftelse från kunder kan motivera dem. 

Detta motiverar ibland mer än om exempelvis chef eller kollegor berömmer en. De menar att 

de då får en slags direktbelöning av att hjälpa en kund. Detta kan kopplas samman med 

Maccobys (2010) teorier om att bra relationer med kunder är viktigt för människans 

motivation i arbetslivet. En av de som motiveras av feedback från kunder är också den som 

känner sin osynlig på arbetsplatsen. Hon saknar feedback från sin chef och därför motiveras 

hon kanske extra av feedback från nöjda kunder. Hon kanske känner ett behov av bekräftelse 

från någon, och då hon inte får uppskattning från chefen får hon uppskattning från kunden 

istället.  

4.3.2 Tävling 

På TUI hålls det ibland tävlingar på arbetsplatsen. Det kan vara tävlingar som exempelvis; 

den som skickar flest mejl under en dag, får bästa servicesiffrorna eller säljer flest 

försäkringar under några timmar. Vinsterna varierar mellan biobiljetter, hotellfrukostar eller 

dylikt.  

Majoriteten av de intervjuade motiveras av säljtävlingarna som hålls på kontoret. De 

understryker att de hellre kör tävlingar som varar under en kortare tidsperiod. Säljarna 

upplever att det blir lättare att vinna då målet blir mer konkret i denna typ av tävling. De 

fokuserar bättre under de kortare tävlingarna. Säljtävlingarna gör det roligare att sälja. De 

timanställda motiveras inte av tävlingar som sker under en längre period och menar att som 

timanställd har man svårt att vinna sådana tävlingar. Majoriteten av respondenterna tycker att 

de långa tävlingarna ofta har bra priser. Däremot tycker de att belöningen inte alltid är värd 

att kämpa för. I de timanställdas fall är belöningen inte värd ansträngningen då de upplever 

att de ändå inte har någon chans att vinna. Detta för att de jobbar mer sällan än de 

heltidsanställda. Nilsson och Olve (2013) menar att målet måste vara tydligt för att individen 

ska bli motiverad. Respondenterna upplever troligtvis att målen blir diffusa i tävlingarna som 

pågår under en längre tidsperiod. Eftersom ansträngningen inte är stor och målet är tydligt i 

de kortare tävlingarna blir det lättare att fokusera på dem.  

När det är tävling i försäljning upplever ibland några att det inte är någon mening att delta. 

De säger att de ändå inte har någon chans att vinna om de tävlar mot storsäljarna. 

Respondenternas motivation varierar beroende på vem eller vilka de tävlar mot. En av de 

heltidsanställda säger att om tävlingen upplevs som att den inte går att vinna går luften ur 

henne och istället struntar hon i tävlingen och kör sitt egna race. 
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”Jag hade gett upp innan tävlingen ens börjat, för jag vet att jag kommer förlora” 

(R7 om att tävla i försäljning) 

Detta kan liknas med Kidruffs (2014) teorier om att vem man tävlar mot påverkar ens 

tävlingsinstinkt. Om säljarna känner att de inte kan vinna mot storsäljarna, känner de en 

hopplöshet. De blir då inte motiverade till att ens försöka vinna tävlingen.   

R7 förklarar att de hade en tävling där de skulle sälja så många försäkringar som möjligt på 

tre månader. Detta var något som verkligen motiverade henne då belöningen var väldigt 

mycket pengar. I denna tävling vann alla pengar, men summan varierade beroende på hur 

mycket var och en hade sålt för. Hon skulle inte vara lika motiverad att sälja försäkringar i tre 

månader om priset bara hade varit en biobiljett. 

Detta stämmer även det överens med Nilsson och Olves (2013) teorier om att belöningen 

måste vara värd ansträngningen. Då det var mycket pengar i potten var belöningen 

motiverande för henne. I detta fall vinner alla och de tävlar mot sig själv. Det är upp till varje 

individ hur många försäkringar den säljer under tidsperioden. Om tävlingen istället hade varit 

utformad så att den som säljer mest försäkringar under en viss tidsperiod vinner, hade säkert 

flertalet inte ansträngt sig då de inte tror att de har någon chans att vinna mot storsäljarna. I 

detta fall var tävlingen utformad så att den gynnade samtliga och inte enbart de som säljer 

mest.  

R6 tycker att både belöningen och själva tävlingen är motiverande. Hon säger att hon gärna 

vill vara duktig på jobbet, att det motiverar henne. Många av de intervjuade benämner sig 

själva som tävlingsmänniskor och att de gillar att prestera. McClelland (1987) menar att vissa 

människor har ett behov av att prestera, detta märks hos våra respondenter då många gillar 

tävlingar. De gillar att göra bra ifrån sig på jobbet, och detta verkar vara oavsett om de får en 

belöning eller inte. Men i säljarnas fall kan det ändå vara svårt att avgöra huruvida det är så, 

då de får provision baserat på hur de presterar. Tävlingar ger dem ofta ett pris, utöver 

provisionen, men även om de inte vinner tjänar de ändå pengar. Så vi får egentligen inget 

svar på huruvida säljarna motiveras av att prestera och göra bra ifrån sig, utan någon slags 

belöning.  

Av de intervjuade är det två som benämner sig själva som inte så tävlingsinriktade personer. 

De säger att de inte är några säljare. De upplever en stress då de ska tävla mot andra och ser 

inte någon mening med det. Dessa stämmer överens med Franken och Browns (1995) teorier 
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om att vissa helt enkelt inte gillar att tävla. De ser ingen vinning i dessa tävlingar och de 

säger ofta att de ändå inte har någon chans att vinna.  

Storsäljaren säger att pengar motiverar henne. Hon har en stark tävlingsinstinkt och tävlar 

gärna med den andre storsäljaren i företaget. Hon säger att de pratar sälj hela dagarna och 

peppar varandra till att sälja mer. Hon motiveras inte av att ha chatt eller Facebook då de 

kanalerna hindrar hennes sälj. Hon vill bara ha samtal då det är där det finns pengar att tjäna. 

Hon föredrar dessutom att jobba kvällar och helger då de flesta bokar sina resor under dessa 

tider. McMurry (1961) beskriver en högpresterande säljare som en person som har en hunger 

efter pengar. Storsäljaren strävar efter pengar, precis som McMurry (1961) säger att 

högpresterande säljare gör. Hon strävar alltid efter att tjäna mer pengar och försöker anpassa 

sina arbetspass efter de timmar/dagar som genererar bästa möjliga säljtillfällen.  

4.3.3 Provision 

De anställda får provision på hur mycket tilläggsprodukter de säljer. Dessa är bland annat;  

busstransfer, försäkringar, mat på flyget, all-inclusive, rumstillägg och flygplatsparkeringar. 

De tjänar en viss procent av totalpriset de säljer för. Om de når upp till 500 000 kronor i 

tillägg får de en högre procentsats än om de inte säljer för fullt så mycket. 

Samtliga heltidsanställda motiveras av provisionssystemet, även om vissa uttrycker att det har 

försämrats på senare tid. Företaget tar numera ut en serviceavgift om kund vill boka sin resa 

via en resesäljare. Detta är något som gjort det svårare att sälja resor menar R1. Det har även 

lett till att hennes motivation har gått ner lite. Hon tycker att serviceavgiften sätter käppar i 

hjulet för henne. Hon upplever även att kollegornas motivation har sänkts efter att den 

infördes. Hon tycker inte att det är något fel med serviceavgiften i sig, men hon hade velat ha 

verktyg att jobba runt den. Detta för att kunna behålla motivationen. En av de timanställda 

håller med om att serviceavgiften har gjort det svårare att sälja resor. Även hennes motivation 

har sänkts på grund av serviceavgiften.  

Två av de timanställda ser provisionssystemet som motiverande. R6 säger att hon förstår att 

toppsäljarna motiveras av provision då de ibland kan tjäna höga belopp på detta. Hon menar 

att det är klart att det är motiverande med provision om man kan tjäna cirka 20 000 extra 

varje månad utöver grundlönen. Hon tycker det är kul att sälja, allra helst då man får in en 

stor bokning där alla vill ha all inclusive. R7 gillar att hon har möjlighet att påverka sin egen 

lön. Om hon säljer bra tjänar hon bra, och detta är motiverande tycker hon. 
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Detta kan sammankopplas med Nilsson och Olves (2013) teori om att belöningen måste vara 

värd ansträngningen. Att kunna påverka sin egen lön kan leda till att individen blir extra 

motiverad. För majoriteten av de tillfrågade fungerar belöningssystemet väl. De blir 

motiverade och vill sälja för att påverka sin lön. Men R5 och R8,  som benämner sig själva 

som “icke säljare” motiveras inte av provisionssystemet. De menar att de jobbar så pass lite 

att det ändå inte gör någon större skillnad på deras lön. Det är inte värt att ligga på och 

försöka sälja om det i slutändan bara rör sig om småsummor. De förstår hur 

provisionssystemet fungerar, men de motiveras inte av det. För dem är inte belöningssystemet 

utformat så att det motiverar dem. De upplever att de inte kan påverka sin lön så mycket ändå 

och därför orkar de inte kriga varje dag för en extra inkomst. För att de ska vara motiverade 

av provisionssystemet måste det formas om. De måste känna att de har möjlighet att tjäna 

pengar på att sälja så att det blir en morot för dem. Deras motivation ligger inte i hur mycket 

de tjänar utan snarare vilka typer av arbetsuppgifter de har. Dessa två uttryckte att de gärna 

har mer specificerade uppgifter och mer eget ansvar på en arbetsplats. R5 uttryckte en längtan 

efter att bli sedd av sin chef och att slippa känna sig som en liten myra i en gigantisk 

myrstack. Hon gillar när jobbet är tryggt och stabilt.  Hon poängterar att hon inte är någon 

säljare och att provision inte motiverar henne.  

“Alltså jag hatar provision. Jag är inte sån som orkar kriga varenda dag. Jag gillar när det 

är tryggt och stabilt. Jag vill inte kriga för min lön.” 

(Respondent 5 om provision)  

Detta kan sammankopplas med Maccobys (2010) teorier om att vissa motiveras mer av 

feedback medan andra motiveras av pengar. R5 och R8 säger att de inte är några säljare, och 

därför motiveras de inte av provisionssystemet. Deras åsikter kan även kopplas samman med 

Franken och Browns (1995) teorier om att vissa människor helt enkelt bara vill göra sitt jobb 

bra och prestera väl. De strävar efter att utföra sina arbetsuppgifter på ett bra sätt.  

Storsäljaren säger att hon motiveras mycket av provisionen. Hon tycker att det var lätt att 

komma upp bland de bästa säljarna när hon började jobba på företaget. Hon kom snabbt upp i 

höga summor på provisionen vilket gör att hon är medveten om vilka belopp hon kan tjäna. 

Den inställningen går att jämföra med Porter och Lawlers modell som menar att när personen 

upplever tillfredsställelse över sin prestation påverkar det framtida värden av belöningar. 

Storsäljaren är van vid att ha den höga belöningen och vet att när hon inte jobbar lika mycket 

kommer hon inte upp i dessa belopp. Hon vill gärna jobba mycket då hon vet att det är 



   

27 

 

möjligt att nå hög provision. Belöningen har varit tillfredsställande tidigare och hon strävar 

efter att uppnå den. 

Fyra av respondenterna nämner att ett nytt provisionssystem är på gång. De tror att det nya 

systemet kommer vara mer motiverande, då detta kommer att gynna både dem och kunden. 

Som det är nu kan säljaren gynnas på kundens bekostnad, vilket gör att vissa säljare inte blir 

motiverade att sälja. R8 tycker att det är moraliskt fel att sälja ett hotell bara för att hon tjänar 

mycket pengar på det. Kunden kanske egentligen skulle trivts bättre på ett annat alternativ. 

Detta kan kopplas samman med Porter och Lawlers teorier som menar att uppfattningen av 

arbetsrollen kan påverka hur pass väl man presterar (Miner, 2015). Är resesäljaren en säljare 

som vill tjäna pengar eller är den en konsult som vill guida kunderna till det bästa hotellet för 

dem. Beroende på hur en säljare uppfattar sin arbetsroll kommer detta att avgöra dess 

prestation. Om arbetsrollen är säljare, kommer individen förmodligen att pusha för hotellet 

som den tjänar mest pengar på. Upplever den sig som en konsult, kommer den att 

rekommendera det bästa hotellet för kund. Detta oavsett om säljaren tjänar pengar på det 

alternativet eller inte. Denna konflikt märktes av, då vissa upplevde en irritation över hur 

andra säljare väljer att resonera kring sin arbetsroll. Storsäljaren ser sig inte som en 

resekonsult, utan hon är en säljare som är där för att sälja och tjäna pengar. När hon började 

på företaget anställdes hon som resesäljare. Företaget rekryterade nyligen ny personal och 

annonserade då samma tjänst, men benämnde den nu som resekonsult. Detta skapade en 

irritation hos Storsäljaren då hon ser jobbet som en säljtjänst.   

4.3.4 Mål 

Medarbetarna har flera olika mål att nå upp till månadsvis. Målen rör; totalförsäljning, 

försäljning per timme, tillgänglighet, effektivitet, service och kunskap. Statistiken för 

försäljning finns tillgänglig för de anställda att ta del av.  

Tre av de timanställda uttrycker att målen som de har inte är motiverande. De upplever att 

målen är orimliga och för svåra att nå upp till. När de går in och kollar sin statistik, och 

ständigt ser att de ligger under målen, blir de inte motiverade. Det är snarare tvärtom, att de 

känner sig omotiverade. De önskar att målen hade sänkts för att fler skulle kunna nå upp till 

dem. En av dem tror att om hon skulle nå upp till målen skulle det vara motiverande. Då 

kanske hon hade ansträngt sig lite extra nästa månad för att nå målen igen. Hon säger att 

målen har fungerat som en piska, än som en morot. R5 säger att hon inte bryr sig om målen 
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och provisionen. Hon är nöjd med sin grundlön och bekymrar sig inte så mycket för att tjäna 

extra eller uppfylla de olika målen. 

R7 säger att det har blivit svårare att sälja, men ändå har företaget höjt försäljningsmålet. 

Minimum-målet för försäljningen har höjts samtidigt som det tillkommit en serviceavgift. Det 

har blivit svårare åt båda håll och detta är något som hon tycker är omotiverande. Nu 

motiveras hon av andra saker, som att hjälpa kunder. 

Tre av de heltidsanställda tycker att målen som företaget satt upp för dem är rimliga. De 

säger att målen både är möjliga att nå och roliga att jobba efter. Blir målen däremot för höga 

kan de bli omotiverade, vilket händer ibland. R4 säger att hon tycker det är roligt att tävla 

mot sig själv. Hon tycker att det är intressant med statistiken över hur de presterar, kanske 

inte alla siffror men de mest väsentliga för henne, som till exempel sälj och tillgänglighet. R6 

tycker om att peppa sig själv och motiveras av statistiken som de ställs inför. Ibland jämför 

hon sig själv med storsäljarna bara för att se hur hon ligger till, men hon tävlar inte mot dem. 

Hon säger att hon ofta ligger ganska bra till och det är motiverande för henne. Även om det 

skulle gå tungt någon månad gör det henne inte så mycket, då anstränger hon sig lite extra 

månaden efter. Om hon skulle hamna under företagets minimum-mål varje månad, tror hon 

att det skulle vara omotiverande. Det skulle vara jobbigt att varje månad känna att man inte 

gör ett tillräckligt bra jobb.  

Detta kan kopplas samman med Nilsson och Olves (2013) teori som menar att om belöningen 

är värd ansträngningen kommer säljaren att vara motiverad. De heltidsanställdas anser att 

målen är motiverande. Det är kanske enklare som heltidsanställd att hålla koll på sina mål och 

motiveras av dem än vad det är för de timanställda. Intressant är att de timanställdas mål är på 

minimum-nivå medan de heltidsanställdas mål är individuella, vilket innebär att deras mål är 

högre. Kanske är det kombinationen av mål, feedback och provision som gör att de 

heltidsanställda motiveras av målen. De vet att om de når upp till målen resulterar det i en bra 

provision och kanske även bekräftelse från chefen. Det kanske inte är målen i sig som 

motiverar, utan vad man får tillbaka för att man uppnått målen. Då de timanställda inte når 

upp till så höga provisionspengar så kanske de inte ser målen som motiverande.  

Storsäljaren bryr sig inte om målen, det enda hon tittar på är säljsiffrorna. Hon tycker att 

säljmålet inte är relevant för henne, hon vill sälja för mer och därför blir höga säljsiffror mer 

intressant.   
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”De skiter jag fullständigt i. Kul att ni har det för dem andra” 

(Storsäljaren om alla mål) 

McClelland (1987) menar att vissa har ett behov av att uppfylla mål och att överträffa sig 

själva för att kunna bli motiverade. Han säger att behovet av att prestera utifrån mål varierar 

från individ till individ. Storsäljaren strävar inte efter att uppfylla företagets samtliga mål utan 

vill enbart fokusera på säljandet. För henne är sälj-målet viktigast och de andra målen hamnar 

i skymundan.  

4.4 Arbetskamrater och Samhörighet 

4.4.1 Kollegor 

Samtliga tycker att kollegor är viktigt för att de ska trivas på arbetsplatsen. De är överens om 

att kollegor inte är nödvändiga för deras motivation till att utföra sitt arbete, men att de är en 

motivation till att gå till jobbet. Trevliga kollegor och bra relationer till arbetskamraterna 

spelar en stor roll i hur roligt det är att gå till jobbet. R6 tror att kollegorna kan motivera 

henne att göra ett bättre jobb. Hon säger att hon trivs bra med sina arbetskollegor och att de är 

en anledning till att hon känner sig positiv på arbetsplatsen. Hon menar att om hon är positiv 

och glad påverkar det hennes arbetsdag. Hon tror inte att hon skulle stannat kvar på 

arbetsplatsen om hon inte trivts så bra med alla kollegor. Hon tycker att det är roligt att 

komma till jobbet när kollegorna hejar och blir glada av att se henne. R7 säger att kollegorna 

inte påverkar hennes resultat på jobbet, men att det är kul om alla trivs ihop. När hon började 

på företaget satt de ofta i mindre team på kontoret, då peppade de varandra att sälja och hon 

tror att hon presterade bättre då. R1 utmärker sig då samhörighet är en viktig komponent för 

hennes motivation. I flera olika sammanhang nämner hon att kollegorna är viktiga, speciellt i 

frågorna om feedback värderar hon kollegorna högt. 

“En fin sammanhållning med kollegorna är superviktigt för min motivation” 

(R1 om kollegorna) 

Detta går i linje med Maccobys (2010) teori om att samhörighet och fungerande relationer är 

viktigt på arbetsplatsen. Goda relationer med chefer, arbetskollegor och kunder är viktigt för 

människans motivation i arbetslivet. Kollegor som pushar en till att prestera kan öka 

motivationen bland de anställda. Alla tycker att det blir lite roligare att gå till jobbet om man 
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har bra kollegor. Majoriteten säger däremot att det inte är någon motivation till att göra sitt 

jobb. 

R8 tror inte att kollegorna kan bidra till att hon skulle stanna kvar på arbetsplatsen om hon 

inte trivdes med arbetsuppgifterna. Hon tror att arbetsuppgifterna är viktigast, men att 

kollegor kan göra det mer trivsamt på jobbet. Flertalet av de timanställda tycker att den 

dagliga kontakten med kollegorna har begränsats av företaget. De känner sig avskärmade från 

sina kollegor och detta påverkar deras motivation negativt. Även de heltidsanställda säger att 

om de sitter bredvid någon som är lat eller oengagerad kan det påverka deras humör. Detta 

kan då påverka deras motivation. Storsäljaren pratar om att hon gärna vill sitta bredvid en av 

de högpresterande säljarna på kontoret. Hon tycker att det blir roligare att jobba när hon får 

sitta bredvid honom, de pratar mycket sälj och peppar varandra. McClelland (1987) menar att 

människan har ett behov av att bli omtyckt och accepterad. De gillar och förstår varandra och 

har kanske därför ett behov av att sitta tillsammans. De känner kanske en djupare 

samhörighet då de båda har stort fokus på säljsamtal. Människan har ett behov av att känna 

gemenskap med sin omgivning menar Maccoby (2010), sitter man bredvid någon som är lat 

och oengagerad kanske man inte känner gemenskap med den personen. Att istället sitta med 

en jämlike kan då bidra till en gemenskap som i sin tur ökar motivationen hos den anställde.  

4.4.2 Lagtävlingar 

På kontoret förekommer det lagtävlingar under vissa perioder. Då delas de anställda in i lag 

och tävlar om vilket lag som säljer flest resor till ett specifikt resmål. Samtliga 

heltidsanställda tycker att lagtävlingarna kan vara motiverande. Bland de timanställda går 

åsikterna isär. En av dem tycker att lagtävlingar är roliga och motiverande. Hon tycker inte 

att det blir lättare att sälja, men teamkänslan gör det roligare. Majoriteten av våra 

respondenter har uttryckt att de individuella tävlingarna ofta är mer motiverande. De har dock 

syftat mer på tävlingarnas längd än lagkänslan. Två av de timanställda tycker att lagtävlingar 

pågår för länge. Lagtävlingar är ingenting de tänker eller lägger energi på. De tror att det kan 

bero på att de jobbar för lite. Att sälja något utvalt resmål som ett lag är ingenting som de 

bryr sig om. De säger att de knappt visste vilka som var i deras lag under den senaste 

lagtävlingen. Den ena tycker att lagtävlingar inte är realistiska och hon tvivlar på att hon har 

någon chans att vinna.  

“Du får inte skvallra för mitt lag, men jag skiter i lagtävlingar faktiskt” 

(R5 om lagtävlingar) 
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De kanske upplever att de inte har någon koll på hur det går för ens lag. De kanske inte 

känner någon samhörighet med laget vilket påverkar deras motivation negativt (Tauer och 

Harackiewicz, 2004). De respondenter som inte motiveras av lagtävlingar menar att det är 

längden av tävlingen som inte är motiverande snarare än lagkänslan.  

Två av de heltidsanställda tycker att det är roligt med lagtävlingar om alla hänger på och 

peppar. Senaste lagtävlingen var de båda lagledare för varsitt lag, deras upplevelser skiljer sig 

åt. En av dem tyckte att lagtävlingen var rolig och motiverande, hon lyckades peppa och ta 

sitt lag till en vinst. Den andra beskriver att hon var motiverad när tävlingen drog igång och 

peppade sitt lag. Då hon inte fick någon respons från någon i laget blev hon därefter 

omotiverad. Hon säger att det var tråkigt att laget inte var peppade, då det sänkte 

motivationen i gruppen. Detta går att koppla ihop med Tauer och Harackiewicz (2004) som 

menar att individer presterar bättre i grupp när det känner en samhörighet. I lag känner sig 

individen ofta mer inspirerad att arbeta. Båda lagledarna var motiverade till en början men 

fick olika respons från sina lag. Känslan av samhörighet i den ena laget ledde till att de blev 

inspirerade och presterade bättre. Avsaknaden av samhörighet i det andra laget gjorde istället 

att motivationen sjönk. I det laget där motivationen saknades kände lagledaren en frustration 

och hopplöshet över bristen på laganda. 

Storsäljaren säger att hon inte tänker delta i fler lagtävlingar. Hon tycker att vinstmanualen 

för dem är fel. Då de tävlar i lag är det laget som vinner och sen lottas det vem i laget som 

vinner. Detta gör att personen som sålt minst i det vinnande laget har chans vinna, hon tycker 

att det är fel. Hon är en av dem som säljer mest och tycker att det borde lottas mellan topp tre 

säljarna i laget. Lagtävlingar motiverar fler personer, men de som kanske blir mindre 

motiverade är de som vanligtvis säljer bäst. I lagtävlingar paras hon ihop med de som säljer 

sämre och detta blir då inte motiverande för henne. När dessutom den sämsta försäljaren 

vinner den stora belöningen tappar hon motivationen. 

Hennes inställning kan kopplas samman med Franken & Brown (1995) som menar att 

individuella tävlingar gynnar vissa personer medan lagtävlingar är mer för gruppen. Även om 

Storsäljaren säljer bra, kanske hennes lag inte presterar tillräckligt för att laget ska vinna. 

Eller så vinner laget tävlingen, men storsäljaren vinner ändå inte, då priset lottas ut. För 

Storsäljaren är denna typ av lagtävling inte motiverande. Hon föredrar individuella tävlingar, 

förmodligen för att hon brukar vinna dem. 
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4.5 Personlig Utveckling och Självförverkligande 

4.5.1 Arbetsuppgifter /arbetssituation 

Alla intervjuade tycker att de har möjlighet att påverka arbetssituationen. De timanställda kan 

önska vilka dagar de vill jobba samt bestämma själva vilka dagar de vill vara lediga. De är 

garanterade att jobba 40 timmar i månaden och detta är något som företaget förväntar sig av 

de timanställda. Det heltidsanställda känner också att det är enkelt att påverka vilka dagar och 

tider de jobbar genom att önska hur de vill bli schemalagda.  

Majoriteten av respondenterna känner däremot att de inte kan påverka sina arbetsuppgifter så 

mycket. De är säljare och deras uppgifter är att svara i telefon, chatta/mejla eller bevaka 

Facebook. R7 säger att hon bara gör det hon blir tillsagd att göra. Detta är vanligtvis att 

hjälpa kunder över telefon. Två av de andra timanställda känner sig ibland som robotar vilket 

de inte upplever som roligt eller motiverande. De önskar att de hade mer varierande 

arbetsuppgifter. R5 och R8 säger att ibland kan arbetsuppgifterna vara för varierande. De 

menar att deras uppgift visserligen är att svara i telefon, men frågorna som kunderna ställer 

kan vara allt mellan himmel och jord. De vill känna sig trygga med sina arbetsuppgifter men 

gör inte det då de känner sig osäkra på många av frågorna. R5 menar att hon har tröttnat på 

att svara på hur många myggor det finns på en specifik destination, hon vill ha andra 

arbetsuppgifter än vad som erbjuds. 

“Att göra samma saker dag ut och dag in är inte så motiverande för mig” 

(R5 om sina arbetsuppgifter) 

R1 känner att hon får variation på jobbet och att det är lätt att påverka arbetsuppgifterna. Hon 

tycker att det är lätt att växla mellan de olika kanalerna som företaget använder.  Hon säger 

att det är viktigt med variation för att vara motiverad. För henne är det variation att byta 

mellan de olika kanalerna, medan de andra inte reflekterar över det som varierande 

arbetsuppgifter. R5 säger att även om hon sitter på chatten får hon samma frågor som på 

telefon, så hon upplever inte arbetet som varierande. Variation är viktigt för motivationen 

säger flertalet av respondenterna då de gärna tar andra arbetsuppgifter när de erbjuds från 

andra avdelningar på företaget. Detta är något som Maccoby (2010) samt Hackman och 

Lawler (1971) påpekar. För att en individ ska vara motiverad krävs det varierande 

arbetsuppgifter och personen måste känna att jobbet är meningsfullt. I vårt fall anser 
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majoriteten att arbetsuppgifterna inte är så varierande som de önskar. Detta kan påverka 

motivationen hos säljarna på ett negativt sätt. Möjligtvis kan det vara så att många av dem 

känner att de inte får nyttja sin potential till fullo. Vilket enligt Schneider & Alderfer (1973) 

är viktigt för att individen ska känna sig fulländad, som är en stor del i människans 

utvecklingsbehov. 

Storsäljaren vet att hon är tvungen att arbeta med Facebook eller chatta med kunder, men hon 

gör det inte gärna. Hon vill sälja, inte chatta med en kund om något problem. Hon är säljare 

och det har sällan hänt att hon blir trött på att svara i telefon. För henne är varje samtal en 

chans till försäljning. Hon stämmer bra in på teorin om storsäljare och deras strävan efter 

pengar som McMurry (1961) beskriver. Hon har inget behov att arbeta med Facebook eller 

chatt då hon inte har samma möjlighet att sälja i de kanalerna. Variation är inget hon anser 

vara viktigt då hon aldrig blir trött på samtalen. Hon vill tjäna mycket pengar och prestera, då 

är det telefonsamtalen som hon vill fokusera på.  

4.5.2 Eget Ansvar 

Flera av de intervjuade uttrycker en längtan efter mer eget ansvar. R6 önskar att cheferna 

litade mer på hennes förmåga. Hon kan ibland känna att de inte litar på att hon gör det hon 

ska. Hon känner sig då övervakad och det är inte motiverande. Hon tror att hon skulle kunna 

vara mer effektiv om hon fick ta egna beslut. Även om hon vet svaret på frågan, behöver hon 

ställa den bara för att få svaret bekräftat. R3 känner sig väldigt styrd i de riktlinjer som finns 

om vilka beslut man får ta själv. Att vara effektiv är något som motiverar henne, när hon inte 

kan vara det blir det jobbigt. Hon tycker att det känns som om att cheferna inte tror på att de 

anställda kan ta vettiga beslut.  

“Jag önskar att jag inte behövde gå och fråga en chef jämt, utan att de skulle lita på att jag 

kan fatta rätt beslut” 

(R3 om eget ansvar) 

R5 tror att om hon kände sig mer delaktig och hade mer ansvar skulle det motivera henne 

mer. Hon vill känna sig viktig på arbetsplatsen och inte utbytbar. Att ha mer ansvar kan enligt 

Hackman och Lawler (1971) höja motivationen, vilket är något som våra respondenter 

uttryckte under intervjuerna. Det är viktigt för motivationen att tro på sig själv och att känna 

att det man gör är av värde. Då respondenterna inte får ta eget ansvar kanske de upplever 

arbetsuppgifterna som meningslösa. Om man ger en individ mer eget ansvar känner den sig 
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mer betydelsefull. Detta kan även leda till att individens självkänsla och tron på sig själv 

stiger. Om säljarna känner att företaget litar på dem kan detta stärka deras motivation. Detta i 

sin tur skulle kunna leda till ett mer effektivt arbeta vilket på sikt även kan gynna företagets 

vinst.  

4.5.3 Utvecklingsmöjligheter 

Sex av åtta respondenter tycker att det är viktigt med utvecklingsmöjligheter på arbetsplatsen 

för att de ska vara motiverade. Tre av fyra timanställda stannar gärna kvar på företaget då de 

anser att det finns gott om utvecklingsmöjligheter. Om det finns möjligheter att “bli något”, 

blir man mer peppad. 

R5 säger att hon inte skulle tacka ja till en heltidstjänst på företaget om hon inte fick andra 

arbetsuppgifter. Hon är trött på att vara säljare. Däremot hade hon gärna provat att  arbeta på 

en annan avdelning för att utvecklas. Hon säger att hon inte vill jobba på ett stort företag 

egentligen, då man lätt försvinner i mängden. R6 tror att alla människor behöver ett jobb där 

man kan utvecklas. Hon tror att vi mår bra av utveckling och behöver prova på nya saker för 

vårt välmående. Även R8 är inne på samma spår, människan behöver ha 

utvecklingsmöjligheter så det inte blir samma sak dag ut och dag in. Hon valde till exempel 

sin utbildning efter vilka möjligheter den kan ge henne på arbetsmarknaden. R4 tror även hon 

att man lätt kan bli omotiverad om man inte ser någon utvecklingsmöjlighet på arbetsplatsen. 

“Det måste finnas utvecklingsmöjligheter, annars kan det kvitta.” 

(R4 om utvecklingsmöjligheter) 

Maccoby (2010) samt Hackman och Lawler (1971) påpekar vikten av utvecklingsmöjligheter 

för att medarbetarna ska kunna vara motiverade. Att kunna klättra inom organisationen och 

möjlighet till personlig utveckling är en förutsättning för många då de tackar ja till ett jobb. 

Hackman och Lawler (1971) menar att nya arbetsuppgifter kan motivera mer än om lönen 

höjs. Detta är något som våra respondenter bekräftar då de nämner att utveckling och 

varierande arbetsuppgifter är viktigt för deras motivation.. Att känna att man inte kan 

utvecklas på arbetsplatsen kan leda till att man inte ser någon framtid på företaget, oavsett om 

lönen är bra eller inte. Människan har alltså ett behov av att utvecklas, och lönen räcker inte 

för att kunna motivera oss till att utföra samma arbetsuppgifter dag ut och dag in.  

När storsäljaren får frågan om utvecklingsmöjligheter säger hon att det inte är något som 

intresserar henne. Hon kan inte tänka sig det i nuläget, hon vill bara sälja. Detta går emot våra 
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teorier om att alla människor behöver utvecklingsmöjligheter på arbetsplatsen. Då 

Storsäljaren motiveras mycket av pengar är utveckling inget som intresserar henne. Hon har 

inget behov att byta position då provisionen motiverar henne tillräckligt. Återigen stämmer 

hon väl överens med McMurrys (1961) teori om att högpresterande säljare enbart fokuserar 

på pengarna. Hennes behov av att utvecklas är inte lika stort som hennes behov av att 

prestera. Om storsäljaren hade haft en annan typ av arbete, där pengarna inte var sån morot, 

hade det varit intressant att undersöka vad som motiverar henne.  

4.6 Slutdiskussion   

Samtliga respondenter anser att gemenskap är viktig på arbetsplatsen. Kollegor och feedback 

är viktigt för att säljaren ska vara motiverad. Feedback från chefen är något som verkar vara 

extra motiverande för respondenterna. Vi människor vill bli sedda och önskar att någon ska 

tycka att det vi gör är av mening. Vi vill vara värdefulla på arbetsplatsen. Den som värderar 

din insats är chefen, och för honom/henne vill vi synas. Maccoby (2010) menar att människan 

har ett behov att få feedback från sin omgivning. Detta handlar kanske om bekräftelse. 

Feedback innebär att någon ser det vi gör och bekräftar att vi gör ett bra jobb. Och status och 

prestige handlar även det om att människan vill “vara något”, att få bekräftelse från vår 

omgivning. Om kunder, kollegor och chefer ger oss feedback på det vi gör, så får vi den 

bekräftelse vi strävar efter. Kanske ska man inte benämna detta som att människan motiveras 

av feedback, utan snarare att människan motiveras av bekräftelse?  

Det verkar vara viktigt att hitta ett fungerande provisionssystem som motiverar, precis som 

Nilsson och Olve (2013) påpekar. Att sälja en resa som inte är bra för kund, men för din 

provision, är inte motiverande för majoriteten av de tillfrågade. Här blir det en moralisk krock 

för säljaren. Ska de välja att rekommendera det bästa för kunden eller det bästa för sin egen 

provision? Säljare som prioriterar sin egen vinning verkade vara impopulära bland de som 

alltid ser till kundens bästa.  Här finns det brister i provisionssystemet som inte har byggts 

upp på bästa sätt utifrån de anställdas behov. Detta leder till att vissa säljare inte känner sig 

motiverade. Om inte alla säljare motiveras av provisionssystemet är det något som företaget 

måste se över, vilket de nu verkar göra. Många av de anställda har en förhoppning om att det 

nya provisionssystemet ska gynna både dem själva och kunden, vilket de anser vara 

motiverande.  

I diskussionen om hur tävlingar påverkar de anställdas motivation går åsikterna isär. Många 

menar att de blir extra peppade av tävlingar, medan några säger att de inte påverkas så 
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mycket då de inte ser sig själva som tävlingsmänniskor. Av de timanställda var det flertalet 

som inte påverkades nämnvärt av lagtävlingar, en uttryckte att hon struntar i dem. Detta kan 

bero mer på längden av tävlingen än själva laget. De timanställda verkar uppleva att det är 

svårt att hålla reda på dessa tävlingar då de inte jobbar så mycket. Kanske hade de varit mer 

motiverade om företaget anordnade tävlingar som enbart är för de timanställda. Detta skulle 

kunna höja deras motivation då de får en större chans att vinna, än när de tävlar mot de 

heltidsanställda.  

När respondenterna får frågan om hur utvecklingsmöjligheterna påverkar deras motivation 

svarar sex av åtta att det är viktigt. Detta är dock inget som nämns inledningsvis av 

respondenterna, men när frågan kommer säger majoriteten att det är av vikt för att de ens ska 

överväga en tjänst på en arbetsplats. Detta kanske är något som respondenterna inte ens 

reflekterat över, då det tar de som en självklarhet. Precis som det är en självklarhet att de ska 

få lön för sitt arbete, är det självklart för dem att det ska finnas utvecklingsmöjligheter på 

arbetsplatsen. Våra yngre respondenter uttryckte en hunger efter utvecklingsmöjligheter på 

arbetsplatsen medan de äldre inte verkade lika ivriga. Storsäljaren, som tillhör de äldre i 

undersökningen, var inte ute efter att utvecklas då hon trivs på den position hon är nu. Den 

andra äldre respondenten uttryckte inte heller hon någon strävan efter utveckling. Hon tycker 

att det är trevligt med nya arbetsuppgifter och eget ansvar, men har inte samma hunger efter 

utveckling som de yngre respondenterna.  
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5. Slutsats 

I detta avslutande kapitel besvaras frågeställningen utifrån det insamlade materialet och 

analysen. Förslag till vidare forskning kommer att presenteras i denna del av uppsatsen.  

Syftet med uppsatsen är att få en ökad förståelse för vad som motiverar säljare, studien ämnar 

undersöka hur säljares motivation påverkas av belöningssystem och det sociala samspelet i 

form av; tävlingar, interaktion med kollegorna och utvecklingsmöjligheter. 

- Vad anser säljare vara viktigt för deras motivation?  

Det som framkommit under vår studie är att många motiveras av gemenskapen på 

arbetsplatsen. Alla respondenter nämner att de vill att det ska vara roligt att gå till jobbet. Att 

ha bra medarbetare runt omkring sig kanske inte påverkar en säljares resultat. Däremot kan 

det vara att det ändå blir så, eftersom om säljaren är glad och trivs på jobbet, kanske den även 

upplever arbetsuppgifterna och säljandet som roligare. Trivs kollegorna med varandra och har 

en bra gemenskap kan detta i sin tur gynna företaget.  

Alla respondenter menar att feedback är viktigt för deras motivation. Att få bekräftelse från 

både chef, kollegor och kunder var något som samtliga anser vara av vikt. Vissa av de 

intervjuade tycker att feedback överlag är viktigt, men att det inte spelar någon roll om den 

kommer från chef eller kollega. Medan andra ansåg att få höra uppmuntrande ord från chefen 

är det som motiverar mest.  

Gemensamt för våra respondenter är att kollegor och feedback är viktiga för att de ska 

motiveras i sitt arbete. Detta var något som samtliga nämnde som viktigt. I övriga teman om 

motivation har deras åsikter gått isär och nedan kommer vi redogöra för andra faktorer som 

majoriteten tagit upp som motiverande. Efter djupare diskussion med våra respondenter har 

vi funnit att provision, tävlingar och utvecklingsmöjligheter motiverar flertalet av 

respondenterna.  

Provisionen sporrar de anställda till att sälja mer. Många av respondenterna har sagt att de vill 

sälja mer tack vare provisionen. De nämner att det är svårt att sälja i dagsläget på grund av 

det systemet som idag används. De ser fram emot det nya systemet för att det kan gynna både 

dem och kund. 

Flertalet av våra respondenter motiveras av tävlingar. Att få något litet att kämpa för ibland 

gör det extra roligt för det anställda. Detta kan bero på att de anställda känner att det få något 

mer för sin insats som gör att de tycker att det är värt prestationen. Det är tydligt att tävlingen 
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måste vara utformad så att alla har en chans att vinna för att den ska vara motiverande. Om 

säljarna måste tävla i försäljning, mot storsäljarna, brister motivationen direkt hos flertalet av 

de anställda. Ur den synvinkeln kan det därför vara bra att det hålls små tävlingar då och då 

där alla har möjlighet att påverka utgången av tävlingen.  

Inledningsvis är det ingen som nämner utvecklingsmöjligheter som motiverande, men när 

frågan ställs, säger sex av åtta att det är viktigt för deras motivation. Majoriteten vill att det 

ska finnas utvecklingsmöjligheter på arbetsplatsen för att de ens ska överväga att jobba på ett 

företag.  

5.1 Vidare Forskning  

Något vi märkt av under arbetets gång är den kontrast som funnits mellan åldrarna. Det 

verkar som de lite yngre respondenterna (20-30 år) är mer sugna på att kunna utvecklas på 

arbetsplatsen än vad de äldre i vår studie verkar vara. Detta är inget vi säkert kan fastställa då 

vi har för få respondenter över 30. De äldre respondenterna visar även på andra tecken till 

varför utvecklingsmöjligheter inte lockar dem fullt så mycket. Vi tycker att det skulle vara 

intressant att genomföra en studie i hur utvecklingsmöjligheter påverkar motivationen hos 

säljare i äldre åldrar.  
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Bilaga 

Intervjumall 

Bakgrundsfrågor: 

Ålder? Utbildning? 

År i yrket/företaget? 

Beskrivning av arbetsuppgifter. 

Begreppet motivation (övergripande)   

Vad betyder begreppet motivation för dig? Hur skulle du definiera begreppet? 

Vad motiverar dig på arbetsplatsen? Finns det något som motiverar dig mer än annat?  

(Tema 1) Trygghet  

Tror du att du skulle vara mer motiverad om du var heltids-/timanställning? Varför? Hur 

skulle det påverka dig? 

Har lönen någon betydelse för din motivation? Hur då/varför/På vilket sätt?  

(Tema 2) Feedback / Belöning 

Vad betyder feedback för din motivation? Finns det någon skillnad mellan feedback från chef 

och kollegor? Något som känns viktigare? Motiverar mer?  

Belöningssystem, provision, liknande fördelar - Påverkar detta din motivation? Hur? Varför? 

Motiveras du av tävlingar? Varför? På vilket sätt? 

(Tema 3) Arbetskollegor och samhörighet         

Relationer på arbetsplatsen - Motiverande? På vilket sätt? Varför? 

Lagtävlingar – Motiverande? Varför?  

(Tema 4) Personlig utveckling och självförverkligande 

Möjlighet att påverka din arbetssituation/uppgifter? Påverkas din motivation?     

Utvecklingsmöjligheter, Gå vidare inom företaget?  Hur påverkar detta din motivation? Är 

det viktigt när du söker nya jobb? 


