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Sammanfattning 

Företag idag har många hjälpmedel att använda sig av tack vare moderniseringen och den snabba 

teknikutvecklingen. De anställda är dock fortfarande den mest vitala resursen av alla i företaget, utan de 

fungerar inte företaget som det är tänkt att göra. Frågan är hur man motiverar sina anställda så pass att 

de alltid gör så bra ifrån sig som möjligt varje arbetsdag? Att använda sig av tävlingar är något som 

många företag gör för att öka motivationen hos sina anställda då de har ett incitament att jobba mot. För 

telefonförsäljare är det av stor vikt att de känner sig motiverade och positivt inställda till att sälja varje 

dag. Tycker de då att dessa tävlingar har en påverkan på deras motivation?  

 

Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse för hur telefonförsäljare påverkas av olika 

säljtävlingar som anordnas inom callcenterföretag. För att få svar på detta så har en enkätundersökning 

genomförts, dessa har sedan kompletterats med 8 intervjuer för att försöka få en djupare förståelse och 

inblick i hur olika typer av tävlingar påverkar en telefonförsäljare.  

 

Studien visar att en majoritet av telefonförsäljarna anser att säljtävlingar har en påverkan på deras 

motivation. Bland annat visar studiens resultat på att kön påverkar synen på både individuella 

säljtävlingar och säljtävlingar i lag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Förord 

 

Vi vill först tacka Reliable AB, Thorn AB och alla våra respondenter. Utan dem hade inte vår studie 

varit möjlig att genomföra. Vi vill också tacka våra opponenter för den kritik de givit som fört studien 

framåt. Vår handledare Mikael Olsson har hjälpt oss oerhört mycket under uppsatsens gång, därmed vill 

vi även rikta ett stort tack till honom.  
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1. Inledning 

Detta kapitel kommer börja med att presentera bakgrunden till studien. Bakgrunden följs utav studiens 

syfte och dess frågeställningar. För att knyta ihop det första kapitlet presenteras studiens 

avgränsningar. 

 

1.1 Bakgrund 

I dagens moderna samhälle är de anställda ett företags viktigaste resurs. Det är de som utgör och 

representerar själva organisationen. Utan de anställda skulle det inte vara möjligt för ett företag att 

överleva, inte heller ha chansen att utveckla och förbättra organisationen så att den uppfattas som 

konkurrenskraftig på sin marknad. För att ett företag ska lyckas så bra som möjligt med detta gäller det 

för dem att få sina medarbetare motiverade och redo för nya situationer och problem som uppstår varje 

dag. Om företaget lyckas med detta har man en bättre chans till att vara mer konkurrenskraftig på sin 

marknad och samtidigt behålla, eller till och med öka lönsamheten för företaget (Todericiu et al. 2013, s. 

405).  

 

En bransch som är väldigt viktigt att ha motiverade arbetare i är telefonförsäljningsbranschen. En av de 

viktigaste nycklarna till att lyckas som ett bolag som bedriver telefonförsäljning är att personerna som 

ringer känner sig motiverade att sälja. Incitament såsom ”lön, provision och uppskattning” är centrala 

om företag vill ha en arbetskraft som känner sig motiverad och inspirerad (Lopez, Hopkins & Raymond 

2006, s. 381). Callcenterbranschen är en relativt ny bransch som växt ut från den traditionella 

telefonförsäljningsbranschen. I Sverige fanns det under 2014 645 stycken Callcenters i Sverige och de 

hade tillsammans 10 910 personer anställda. Branschen hade även en total nettoomsättning på 7 357 000 

000 kronor (Statistiska Centralbyrån 2015). Callcenters kan beskrivas som en ”arbetsplats med anställda 

som hanterar inkommande och utgående kommunikation, bl.a. telemarketing, ordermottagning och 

kundtjänst” (Nationalencyklopedin 2017).  

 

Att arbeta på ett callcenter kan vara ett väldigt påfrestande och stressigt yrke. Det är ett yrke som hela 

tiden handlar om att prestera bättre än tidigare och att vara bättre än andra. Höga krav på de anställda 

och en låg handlingsfrihet är någonting som präglar branschen och sätter en stor press på de som arbetar 

(Winiecki, 2009, s. 706).  
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1.2 Problemdiskussion  

Olika typer av belöningssystem och belöningsstrukturer som exempelvis provision, lön, befordran och 

tävlingar är några av de verktyg och medel som ett företag kan använda sig utav för att försöka motivera 

sina medarbetare. Förhoppningen och målen med detta är att företaget hoppas att detta leder till bättre 

och lönsammare prestationer från medarbetarna. Det gäller för företaget att hitta de belöningssystem 

som motiverar deras anställda. Den stora utmaningen med detta är att människor motiveras av olika 

saker (Lopez et al. 2006, s. 381) (Herzberg, Mausner & Snyderman, 1993, s. 13).   

 

Ett flertal olika forskare har undersökt och forskat om begreppet motivation och kommit fram till en del 

olika slutsatser. Robert J. Vallerand (2012, s. 42) definierar motivation som ”Den hypotetiska 

konstruktion som används för att beskriva de interna och/eller externa krafter som producerar initiering, 

riktning, intensitet och ihållande beteende”. Andra menar på att motivation förklarar varför individer 

agerar som de gör i olika situationer och vad drivkraften bakom dessa är. ”En förståelse av motivation är 

central för att förklara både individuell och organisatoriskt beteende”. Motivationen ses som en lång rad 

av processer för att ”rikta, stärka, och bibehålla beteende” (Grant 2008, s. 49). Detta går att relatera till 

telefonförsäljare, som denna studie inriktar sig på, då man som telefonförsäljare ofta har press på sig att 

leverera och prestera. För att göra detta på bästa sätt krävs det att man har en motivation som gör att 

man orkar genomföra och klara av detta. Telefonförsäljaren behöver finna och identifiera de verktyg och 

faktorer som den känner hjälper och stärker en bäst under arbetsdagen. Gör man inte detta är det väldigt 

svårt att prestera och därmed vara en nyttig tillgång till företaget.  

 

Anledningen till att studien inriktar sig på säljtävlingar inom callcenterbranschen är att det är en bransch 

som karaktäriseras av hög personalomsättning (Choi, Cheong & Feinberg, 2012, s. 492). Säljtävlingar är 

ett incitament som används för att öka den kortsiktiga produktiviteten hos de anställda, detta för att få ut 

så mycket som möjligt under tiden de är anställda på företaget (Gopalakrishna, Mantrala & Sridhar, 

2015, s. 589) (Murphy, Dacin & Ford 2004, s. 127–128) 

 

Dessutom har en av oss författare tidigare arbetat som telefonförsäljare. Detta har lett till en förståelse 

om hur mycket arbete som läggs ner i dessa organisationer för att få de anställda att vara så motiverade 

som möjligt när de ringer. Denna erfarenhet har lett till både positiva och negativa synsätt på branschen. 

Att det är tävlingar som vi har valt att fokusera på beror först och främst på att tävlingar som incitament 

för ökad motivation inte är lika studerat som exempelvis provisionslön kopplat till motivation. 
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1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse för hur telefonförsäljare påverkas av olika 

säljtävlingar som anordnas inom callcenterföretag. 

 

1.4 Frågeställningar  

Anser telefonförsäljare att deras motivation påverkas av säljtävlingar? 

Har män och kvinnor olika syn på säljtävlingar? 

Har ålder en påverkan på hur personer ser på säljtävlingar? 

 

1.5 Avgränsningar 

Studien är avgränsad till callcenterföretag i Stockholmsregionen. Dessa företag arbetar med 

telefonförsäljning/mötesbokning och använder sig bland annat av individuella säljtävlingar och 

säljtävlingar i lag för att motivera sina anställda.   
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2. Teoretisk referensram 

I detta kapitel kommer studiens teorier och tidigare forskning att presenteras. Till att börja med kommer 

en klassisk teori inom motivationsforskningen att presenteras, detta är Herzbergs tvåfakorteori. Efter 

detta kommer teorier kring inre och yttre motivation att redogöras. Dessa kommer sedan att följas av 

olika teorier som diskuterar säljtävlingar, kön och ålder i relation till säljtävlingar, arbetsklimat och 

kreativitet. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av teorin. 

 

2.1 Herzbergs tvåfaktorteori 

Frederick Herzberg valde år 1959 att vidarestudera begreppet motivation. Det Herzberg kom fram till 

var att det fanns två olika delar som kunde motivera en individ, hygienfaktorer och motivationsfaktorer 

(Herzberg et al. 1993, s. 104).  

 

Är hygienfaktorerna tillräckligt tillfredsställda för medarbetarna leder de ändå inte till en högre grad av 

motivation och positiva attityder. Dessa kommer inifrån individen själv och kallas för som tidigare 

nämnts, motivationsfaktorer (Herzberg et al.1993, 105). Dessa motivationsfaktorer kan relateras till inre 

motivation som senare i studien kommer att redogöras för. I tabellen nedan tydliggörs faktorerna med 

exempel. 

 

Hygienfaktorer Motivationsfaktorer 

- Medarbetare 

- Förmåner  

- Fysiska arbetsförhållanden  

- Företagspolicys  

- Förverkliga sina inre önskningar  

- Vara sitt bästa jag  

- Prestera bättre än andra 

- Arbetsplatsen ett av de viktigaste 

områden man kan förverkliga sig på 

Herzbergs tvåfaktorteori, egen figur 

 

Avslutningsvis menar Herzberg att båda dessa områden innefattar behov som en anställd har, men att 

motivationsfaktorerna har en större betydelse då de leder till just ökad motivation och således även en 

större jobbtillfredsställelse (Herzberg et al. 1993, s. 105). Som telefonförsäljare kan det, utifrån 

Herzbergs teorier, vara av stor vikt att trivas med sin omgivning, en arbetsmiljö som inte känns för 

stressig eller påfrestande, men även känna att man trivs och uppskattar sina medarbetare. Dessutom bör 

man identifiera vilka inre önskningar man har för att, förhoppningsvis, motivera sig på ett både lättare 

och bättre sätt.  
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2.2 Inre och yttre motivation  

Ryan & Deci (2000, s. 56) definierar inre motivation som ”en aktivitet utförs för dennes inneboende 

tillfredsställelse istället för någon separat konsekvens”. Är en individ motiverad från ens inre, utför man 

en handling eller utmaning då man tycker att detta kan bli kul och något man kan ta lärdom ifrån. Man 

väljer att strunta i olika former av belöning eller press från utsidan utan ser bara till att fokusera på 

uppgiften framför en och vad den kan leda till för en själv (Ryan & Deci, 2000, s. 56). 

 

Känner en individ ett intresse eller en dragning mot att göra någonting beskrivs man som en inre 

motiverad person. Man ser således till ”sina egna intressen” när man väljer att utföra en handling. 

Dessutom försöker en sådan individ att använda sig av de medel som finns till dennes förfogande, vilket 

kan leda till olika kreativa utfall och lösningar som kan uppstå (Cooper & Jayatilaka 2006, s. 153). Inre 

motivation kan även leda till ”hög-kvalitativ inlärning och kreativitet”, vilket gör det viktigt att hitta de 

faktorer som stärker detta hos olika individer (Ryan & Deci, 2000, s. 57).  

 

Enligt vår tolkning är det som telefonförsäljare viktigt att hitta sin inre motivation och försöka 

identifiera vilka faktorer som kan maximera den. Gör man detta kan det underlätta en hel del i vardagen 

när andra typer av mer ”materiella” belöningar inte finns tillgängliga.  

 

Yttre motivation handlar om en annan typ av tillfredsställelse än den som kommer inifrån individen 

själv, yttre belöningar. Man känner inget särskilt intresse mot att göra eller utföra något, man är mer 

intresserad av vad utfallet kan komma att ge en (Ryan & Deci, 2000, s. 60). 

 

Exempelvis tolkar vi detta som om man som telefonförsäljare måste gå på en utbildning då företaget 

anser att deras medarbetare behöver bli bättre på något, eller om man ska introducera en ny säljprodukt 

och försöker introducera nya säljtekniker som kan vara användbara. Telefonförsäljaren väljer då att gå 

på denna då man kan lära sig något nytt på slutet som kan vara användbart vid nästa säljtillfälle. Man 

har inget inre intresse eller attraktion till utbildningen som man känner tilltalar en som person.  

 

Vidare kan även yttre motivation uppstå om man som individ känner att man skulle vilja ha mer 

uppskattning från sina chefer. Utöver detta är även olika typer av monetära belöningar en stor del inom, 

och som ökar, yttre motivation. Det som kan ske när individer har en hög grad av yttre motivation är att 

deras kreativitet och problemlösningsförmåga hindras då man endast fokuserar på målet som man vill 

uppnå. Individen väljer då att använda sig av metoder som man känner igen och känner sig bekväm med 

och vill inte riskera att missa målet genom att testa någonting nytt (Cooper & Jayatilaka, 2006, 154). 
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2.3 Tävlingar 

Som tidigare nämnts är det av stor vikt att ta reda på vad det är som motiverar de anställda på sitt företag 

(Lopez et al. 2006, s. 381). Ett vanligt verktyg som används är tävlingar (Beltramini & Evans, 1988, s. 

35). Enligt Franken & Brown (1995, s. 175) blir en del människor motiverade av tävlingar. De skriver 

också i sin artikel att människor väljer att delta i tävlingssituationer av olika anledningar. För vissa 

personer är den enda anledningen att de vill vinna. För andra så handlar det inte först och främst om att 

vinna, utan att förbättra sin egen insats. Det finns också en grupp som deltar i tävlingar för att uppnå ett 

bättre resultat, då detta i framtiden kan leda till att de kan prestera bättre och uppnå uppsatta mål 

(Franken & Brown, 1995, s. 176). 

 

Enligt Murphy et al. (2004, s.127) används säljtävlingar till stor del som incitament för att öka 

motivationen och prestationen hos anställda på ett företag. Författarna menar dessutom att många 

företag har svårt med att designa sina säljtävlingar så att de på bästa sätt motsvarar sina säljares 

preferenser, och därmed höjer motivationen hos dem vilket leder till att de presterar så bra som möjligt. 

Således spenderar säljmanagers en hel del tid på att försöka identifiera de tävlingar som skulle passa 

deras medarbetare bäst och därigenom ge de bästa incitamenten till att prestera bra i tävlingen (Murphy 

et al. 2004, s. 127). Hur effektiv en säljtävling kan komma att bli speglas alltså av hur den anställde 

uppfattar tävlingen och om den är i dennes intresse. Vissa menar på att anställda endast motiveras av att 

prestera bättre i samband med säljtävlingar och att detta då ger en “falsk” bild av att motivationen är hög 

hos anställda (Gopalakrishna et al. 2015, s. 590).  

 

2.3.1 Individuella säljtävlingar  

Vissa tävlingar som görs individuellt kan få en anställd att söka sig till konflikter och använda oärliga 

metoder för att få till en försäljning om individen känner sig uppgiven och redan räknat med att inte 

vinna en viss tävling. Motivationen är således redan nere på en låg nivå och att utföra nya 

arbetsuppgifter/försäljningar är inte längre populärt hos individen under dessa omständigheter. 

Resurserna som använts till att genomföra tävlingen av företaget kan därigenom också förlora sitt värde 

då de inte utnyttjas fullt ut av alla deltagande medarbetare (Beltramini & Evans 1988, s. 40). 

 

När en individ fokuserar på sig själv och ser målet med att endast uppfylla det som leder till personliga 

belöningar, stärks individualismen och kundbemötandet kan därigenom lida. Exempelvis kan en anställd 
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använda sig av metoder och tekniker som kan anses vara manipulativa, för att på så sätt lyckas bättre i 

tävlingen och ha en större chans till belöning (Poujol & Tanner, 2010, s. 39). 

 

2.3.2 Säljtävlingar i lag 

Tidigare studier har kommit fram till att skillnader i handlingar och interaktioner, på grund av skilda 

kulturer exempelvis, leder till sämre resultat när individer ska producera resultat gemensamt i en grupp 

(Matsumoto & Hwang, 2011, s. 678). Är ett företag inriktat inom en marknad där kundrelationer är av 

stor betydelse kan det vara mer lönsamt att använda sig av just lagtävlingar för att på så sätt uppnå det 

bästa utfallet, både kund- men även resultatmässigt (Poujol & Tanner, 2010, s. 34).  

 

Laget fokuserar mer på det kollektiva resultatet där alla försöker hjälpas åt att uppnå det tillsammans, de 

individuella prestationerna kommer i andra hand. Således läggs det mer tid på att tillfredsställa kundens 

behov istället för att bara sälja till varje pris (Poujol & Tanner, 2010, s. 34). 

 

2.3.3 Kön och ålder i relation till säljtävlingar 

I Marie-Pierres Dargnies (2011) artikel ”Team competition: are men less cooperative than women?” 

diskuterar hon skillnaden mellan män och kvinnors uppfattning om ”tävlingsinriktade miljöer”. Studien 

kommer fram till att män, och i synnerhet ”hög-presterande” män väljer att inte delta i lagtävlingar. Den 

största anledning till detta är att de vill undvika ”free-rider”-problemet där någon annan tar fördel av 

dennes insatser under en tävling (Dargnies, 2011, s. 113). Tidigare forskning har även studerat ålder och 

kön kopplat till viljan att delta i olika typer av tävlingar. I en studie har forskarna kommit fram till att 

unga kvinnor, äldre män och speciellt äldre kvinnor är mindre motiverade att delta i en tävling där 

vinnaren belönas. Det är i störst utsträckning unga män som vill vara med och tävla om priser. Utöver 

detta så är det de personer som presterar bäst, oavsett kön, som är mest motiverade att delta i tävlingar 

(Garratt, Weinberger, Johnson, 2011, s. 814). 

 

2.3.4 Kreativitet 

Kreativitet är ett annat begrepp som diskuteras i samband med tävlingar och motivation. T.ex. så 

diskuterar Franken & Brown (1995) hur kreativitet är någonting som kommer ur säljtävlingar. De 

kommer fram till att kreativitet uppstår när det är hög konkurrens, vid exempelvis en lagtävling 

(Franken & Brown, 1995, s. 175). Cooper & Jayatilaka (2006) skriver att kreativitet är ett resultat av vad 

individer som arbetar i grupp kommer fram till när de löser komplexa problem. De nämner även att 
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inom lag så kan gruppmedlemmarna diskutera med varandra och komma fram till idéer som de 

individuellt inte hade kommit fram till. För att denna gruppkreativitet ska uppnås så måste målet med 

tävlingen vara åtråvärt och motiverande nog för att alla ska göra sitt bästa (Cooper & Jayatilaka, 2006, s. 

154). 

 

2.3.5 Arbetsklimat 

Arbetsklimatet är beroende av att de anställda på ett företag är tillfredsställda med de uppgifter de utför. 

Att trivas på sitt jobb leder även till att medarbetare uppskattar varandra vilket ger ett bättre 

arbetsklimat. De anställda blir dessutom mer benägna och motiverade att uppnå ett bra resultat 

tillsammans (Grant 2008, s. 52). Hur bra eller dåligt arbetsklimatet på en arbetsplats uppfattas beror till 

stor del av de erfarenheter och situationer som medarbetare har tagit del av under sin tid inom företaget 

(Locke & Latham, 2004, s. 400). Studier visar att en hög intern konkurrens leder till ett ”bättre 

arbetsklimat, bättre prestationer och ökad grupproduktivitet” (Tauer & Harackiewicz, 2004, s. 850). 

 

2.4 Teorisammanfattning  

Teorin har valts att delas upp i flera olika delar. Först presenterades Herzbergs tvåfaktorsteori där 

exempel gavs på både motivationsfaktorer och hygienfaktorer. Efter detta presenterades Inre och yttre 

motivation, inre motivation som mer fokuserade på att må bra och att prestera bättre, och yttre 

motivation som mer fokuserade på materiella belöningar. Sedan presenterades teorier kring tävlingar 

allmänt, men även specifikt teorier om individuella säljtävlingar och säljtävlingar i lag. Avslutningsvis 

diskuterades teorier kring kön och ålder samt faktorerna kreativitet samt arbetsklimat och hur dessa har 

en koppling till olika typer av säljtävlingar. Dessa teorier kommer att i analysen diskuteras i förhållande 

till de resultat som framkommit i studien. 
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3. Metod 

I denna del kommer metoder för insamling och analys av studiens material att framföras. Dessutom 

kommer en argumentation att förklara varför vi har valt att gått tillväga på detta sätt.  

 

3.1 Enkäter och semistrukturerade intervjuer 

Inom kvalitativ forskning är intervjuer den mest använda metoden för datainsamling. Anledningen till 

att det är en så populär metod är att den är mycket mer flexibel än andra tillvägagångssätt. Inom 

kvalitativ forskning ligger fokus på personen som blir intervjuad. Det handlar om att få fram 

intervjupersonens åsikter och ställningstaganden (Bryman & Bell 2013, s. 473). I denna studie kommer 

dock en kombination av enkäter och intervjuer att användas, även kallad flervalsmetodforskning 

(Bryman & Bell 2013, s. 51). I den mer grundläggande enkäten kommer vi att få en överblick av hur 

olika telefonförsäljare ser på individuella tävlingar och lagtävlingar och om de anser att säljtävlingar är 

ett bra incitament för att öka deras motivation. Dessa svar kompletteras sedan med de svar som 

genereras under de mer djupgående semistrukturerade intervjuerna. I både enkäter och intervjuer 

ställdes sju stycken bakgrundsfrågor för att kunna besvara studiens frågeställningar.  

 

När en semistrukturerad kvalitativ intervju ska utföras utformas ofta en lista över olika teman som ska 

beröras, en så kallad intervjuguide. Fokus ligger dock inte vid att följa denna guide till punkt och pricka, 

utan de olika teman kan beröras i olika ordning vid olika intervjuer. Den semistrukturerade intervjun ger 

också stor frihet eftersom teman och frågor som inte ingår i intervjuguiden kan diskuteras. Detta är 

någonting som är önskvärt inom den kvalitativa forskningen. Det är också avgörande att de teman som 

diskuteras gör att det är möjligt för forskarna att förstå hur respondenten tänker och tycker (Bryman & 

Bell 2013, s. 475). 

 

Anledningen till att semistrukturerade intervjuer valdes var att få respondenten att tala. Vi ansåg att 

genom att inte ha en strukturerad intervju med förutbestämda frågor så skulle vi få ut mycket mer utav 

våra samtal. Den semistrukturerade intervjun gör också att frågorna kan anpassas under intervjuns gång, 

detta för att kunna gräva djupare i vissa teman (Bryman & Bell 2013, s. 475). Utifrån de teorierna som 

har presenterats i studien har de olika temana formulerats. De olika temana behandlar begreppet 

motivation, individuella säljtävlingar, säljtävlingar i lag och relationen mellan motivation och 

säljtävlingar. 
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3.2 Genomförande av enkäter 

Enkäten utformades elektroniskt och utefter de frågeställningar som studien ska besvara. Den skickades 

sedan ut till 6 stycken callcenterföretag i Stockholmsregionen. Företagen som valdes hade mellan 15–50 

anställda och enkäten skickades ut till kontaktpersonen på respektive företag. 3 av de 6 

kontaktpersonerna svarade att de kunde distribuera ut enkäten till sina anställda, totalt besvarades 60 

stycken enkäter. De svar som enkäten gav kommer att statistiskt testas med hjälp av Mann Whitney-

testet. Detta för att testa om det går att statistiskt säkerställa de svaren enkäterna givit, signifikansnivån 

som valdes var 0.01. Detta innebär att om det framräknade p (same med.) hamnar under 0.01 är det 

statistiskt säkerställt till 99% att det finns ett samband mellan de valda variablerna. Denna 

signifikansnivå valdes för att få ett så säkert resultat som möjligt (Körner, Wahlgren, 2015, 347–353).  

 

3.3 Genomförande av intervjuer 

Totalt genomfördes 8 intervjuer varav 6 stycken var män och 2 stycken var kvinnor. Dessa arbetar på 

företagen Thorn AB och Reliable AB som kommer att presenteras nedan. För att få kontakt med dessa 

personer kontaktades chefen på de båda företagen. Dessa talade sedan med de anställda och hjälpte oss 

författare att få kontakt med dem. De kontaktades via mail och en tid och plats bestämdes för 

genomförandet av intervjun. Alla 8 intervjuer genomfördes på de både företagen i deras respektive 

konferensrum. Under dessa intervjuer var det bara respondenten och vi författare i rummet. Innan 

intervjun började förklarades studiens syfte och de temana som skulle beröras under intervjun för 

respondenten. Dessutom frågade vi varje respondent innan intervjun skulle starta om det var ok att spela 

in hela samtalet, och berättade att de fick vara anonyma. 

 

3.4 Urval 

Valet av företagen Thorn AB och Reliable AB gjordes då det fanns kontakt sedan tidigare hos båda 

företagen, således har ett subjektivt urval gjorts (Denscombe 2016 s. 69). Dessa företag kontaktades för 

att bistå med respondenter angående genomförandet av våra intervjuer och enkäter. För att få svar på 

våra enkäter kontaktades flera olika callcenters i Stockholm utöver Thorn AB och Reliable AB. Det 

betyder att ett icke-sannolikhetsurval använts vid utskickningen av enkäterna. Det betyder i grund och 

botten att alla enheter i populationen inte har samma chans att komma med i urvalet (Bryman & Bell 

2013 s. 204). 
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3.5 Beskrivning av företag  

3.5.1 Thorn AB 

Thorn AB har sitt huvudkontor och företagsledning i Danmark, företaget grundades 1969 i Sverige. Man 

tog sedan positionen som ”landets största och mest respekterade hyr- och finansieringsföretag inom 

hemelektronik”. Företaget fokuserar mycket på sina kunder och försöker skapa och bibehålla långsiktiga 

relationer så man kan fokusera på de istället för att jaga nya kunder som tar tid och resurser. Företaget 

har byggt sin verksamhet genom att ”ta hand om våra kunder och aktivt lösa deras problem”.  

Thorn AB har ett kundcenter lokaliserat i Solna strax utanför Stockholm där ca 20 medarbetare varje 

dag finns tillgängliga för att svara och hjälpa till med sina kunders frågor (Thorn AB 2016). 

 

3.5.2 Reliable AB 

Reliable AB är ett företag i Stockholm som arbetar med nykundsbearbetning, mötesbokning och 

prospektering. Företagen har ”mer än 20 års erfarenhet av telemarketing”. Reliable AB ingår i en 

företagsgrupp tillsammans med Datakompisen i Dorotea och Omnidesk. Företaget har en nischad 

kompetensrekrytering, de anställer 100% av sina medarbetare från universitet och högskolor runt om i 

Sverige. Företagen har tillsammans ca 100 anställda (Reliable AB 2016). 

 

3.6 Respondenter 

Respondent R1 R2 R3 R4 

Kön Man Man Man Man 

Ålder 29 33 29 28 

Anställning Heltid Heltid Heltid Heltid 

Utbildning  Gymnasium Gymnasium + 

strökurser på 

högskola 

CNC-operatör Kandidatexamen 

International Business 

Arbetat med 

telefonförsäljning  

10 år 4 år 10 år  2 år 

Arbetat på detta företag 10 år 4 år 5 månader 7 månader 

Framtidsplaner Studera strategisk 

kommunikation 

Kanske plugga någon 

yrkesutbildning 

Fortsätta som 

telefonförsäljare 

Fortsätta utvecklas som 

telefonförsäljare 

Respondent R5 R6 R7 R8 

Kön Man Kvinna Man Kvinna 

Ålder 27 24 25 24 
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3.7 Reliabilitet och validitet  

”Reliabilitet handlar om följdriktigheten, överensstämmelsen och pålitligheten hos ett mått” och delas 

upp i stabilitet, intern reliabilitet och interbedömarreliabilitet (Bryman & Bell 2013, s. 171). Nedan 

följer en diskussion om reliabilitet och validitet. 

 

Stabiliteten handlar om ett mått är stabilt över tid, en undersökningsgrupp ska kunna ge liknande svar på 

frågor mellan de två olika tillfällena för en hög stabilitet (Bryman & Bell 2013, s. 171). I denna studie är 

stabiliteten troligtvis inte så hög. Ett exempel kan vara att en person svarar att de gillar individuella 

säljtävlingar mycket mer än säljtävlingar i lag vid första tillfället. Nästa gång de får samma fråga har de 

haft en säljtävling i lag som personen var med och vann, och en individuell säljtävling där personen kom 

sist, personen kommer då troligtvis ge ett svar som skiljer sig från det första undersökningstillfället. De 

frågor som t.ex. handlade om hur länge de arbetat i branschen och hur länge de arbetat på företaget 

kommer att naturligt att förändras. Frågan om framtidsplaner har också stor sannolikhet att förändras 

eftersom vissa personer ändrar sig, och andra redan har påbörjat dessa planer. Den interna reliabiliteten 

bedömer om de indikatorer som utgör en skala är pålitliga och om de är relaterade till andra indikatorer 

på andra svar (Bryman & Bell 2013, s. 171). Den interna reliabiliteten i denna studie är hög då 

indikatorerna är samma på de frågor som ställs om individuella säljtävlingar och säljtävlingar i lag. Båda 

skalarna var från 1–10 vilket gjorde dem lätta att jämföra. Interbedömarreliabiliteten är hög om 

resultatet blir detsamma oberoende vem det är som tolkar dem (Bryman & Bell 2013, s. 171). I denna 

studie är den hög då studiens enkät inte hade några öppna frågor som behövde tolkas och kategoriseras. 

 

För att ha en hög validitet krävs det att indikatorerna som används svarar på det som är syftet med 

studien, att studien mäter det den ska mäta (Bryman & Bell 2013, s. 172). I denna studie så anses 

frågorna som ställdes i enkäten vara till bra grund för att besvara studiens frågeställningar. De första 

bakgrundsfrågorna hjälper oss att kategorisera de olika personerna i förhållande till hur de ser på de två 

Anställning Provanställning Deltid Heltid Heltid 

Utbildning Kandidatexamen 

ekonomi 

Kandidatexamen 

personalvetare  

Gymnasium Gymnasium  

Arbetat med 

telefonförsäljning 

1 år 3 år 6 år 4 år 

Arbetat på detta företag  4 månader 1 år 1 år 6 månader 

Framtidsplaner Vet inte Utveckla mitt egna 

företag 

Bli annonsdirektör Inga bestämda 

framtidsplaner  
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olika säljtävlingsformerna. Datainsamlingstekniken som användes anses vara relevant för att få fram 

data som intresserar denna studie. Det går inte att misstolka svaren som genereras då frågorna inte är 

öppna eller ger utrymme för misstolkning.  

 

3.8 Tillförlitlighet, överförbarhet och pålitlighet 

Tillförlitlighet av resultaten är hög eftersom författarna satt ensamma i ett ljudisolerat med respektive 

respondent. Detta anses leda till att respondenterna vågade säga som de tyckte och tänkte. 

Respondenterna är också anonyma vilket de blev informerade om, detta leder också till att 

tillförlitligheten ökar (Bryman & Bell 2013, s. 65).  

 

Överförbarheten är relativt låg i denna studie. Resultaten skulle kunna gå att överföra till andra säljyrken 

som tillämpar säljtävlingar, exempelvis fysisk försäljning. Det går inte att överföra resultaten i denna 

studie till branscher som inte använder sig utav säljtävlingar (Bryman & Bell 2013, s. 65).   

 

Pålitligheten liknar stabiliteten i reliabilitetsavsnittet, i denna studien är pålitligheten relativt låg. Det är 

svårt att påstå att intervjurespondenterna kommer att svara på liknande sätt om de får samma frågor 

ställda till sig om ett halvårs tid. En telefonförsäljares åsikter kan ändras vid nya erfarenheter av 

individuella säljtävlingar samt säljtävlingar i lag. Därmed kan även svaren på samma frågor skilja sig 

vid en ny intervju i framtiden (Bryman & Bell 2013, s. 66). 
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4 Empiri 

I denna del kommer studiens resultat att redovisas. Inledningsvis presenteras två av de statistiska 

uträkningarna som räknats ut med hjälp av Mann Whitney-testet. Dessa två representerar köns 

påverkan på individuella säljtävlingar och säljtävlingar i lag. Resterande uträkningar finns att hitta i 

bilaga 3. Efter dessa kommer ett antal diagram att presenteras för att redovisa svaren på de resterande 

enkätfrågorna. Detta följs sedan upp med de semistrukturerade intervjuerna. Resultatet från 

intervjuerna delas upp i de fyra olika teman som använts; motivation, individuella säljtävlingar, 

säljtävlingar i lag och relationen mellan motivation och säljtävlingar. 

 

4.1 Enkätresultat  

I de två tabeller som presenteras nedan kommer de beroende variablerna att vara individuella 

säljtävlingar och säljtävlingar i lag. Den oberoende variabeln kommer att vara kön. Som tidigare nämnts 

så används Mann Whitney-testet för att se om resultaten från enkäterna är statistiskt säkerställda. En 

signifikansnivå på 0.01 har valts. Detta betyder att om p (same med.) är mindre än 0.01 så är testet som 

genomförts statistiskt säkerställt. Det viktigaste att ta med sig från uträkningarna i Tabell 1 och 2 är 

således värdet på p (same med.). Som tidigare nämnt finns resterande tabeller och uträkningar att hitta i 

bilaga 3.  

 

4.1.1 Könets betydelse på motivationen vid individuella säljtävlingar 

Tabell 1 

A = Män  

B = Kvinnor 

 

I tabell 1 så är p (same med.) 0,00007496 (7,4968E-05), vilket betyder att det är avsevärt lägre än den 

valde signifikansnivån. Det går därmed att säkerställa statistiskt att kön påverkar synen på individuella 

säljtävlingar.  
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Tabell 2 – Säljtävlingar i lag - kön 

D = Män 

E = Kvinnor 

 

P (same med.) är i denna tabell 0,000001987 (1,987E-06). Detta är likt värdet i tabell 1 mycket lågt och 

under signifikansnivån. Det går alltså att säga att det är statistiskt säkerställt att kön också påverkar 

synen på säljtävlingar i lag.  

 

För att tydliggöra de två presenterade tabellerna redovisas nedan ett diagram. Diagrammet ger en 

överskådlig blick av vad samtliga respondenter (uppdelat män och kvinnor) har för syn på individuella 

säljtävlingar och säljtävlingar i lag. Varje respondent besvarade frågan med hjälp av skalan 1–10, där 

motivationsnivån är lägst vid 1 och högst vid 10.  

 

Tabell 3 

 

Män respektive kvinnors svar har summerats och sedan har medelvärdet räknats ut. Dessa redovisas i 

tabellen ovan. Männens medelvärde på individuella säljtävlingar är 8.7 respektive 5.4 för säljtävlingar i 

lag. För kvinnor är motsvarande medelvärden 5.6 för individuella säljtävlingar och 8.5 för säljtävlingar i 

0

2

4

6

8

10

Man Kvinna

Hur motiverad är du under individuella 

säljtävlingar / säljtävlingar i lag?

Individuella säljtävlingar Säljtävlingar i lag
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lag. Detta betyder att män i genomsnitt är mer motiverade under individuella säljtävlingar till skillnad 

från kvinnor som är mer motiverade under säljtävlingar i lag.  

 

4.1.3 Säljtävlingar som incitament för ökad motivation 

Den avslutande frågan i enkäten löd ”Tycker du att säljtävlingar är ett bra incitament för att öka din 

motivation?” 58 av de 60 respondenterna svarade ja på denna fråga. Detta tyder på att en stor majoritet 

av telefonförsäljare uppskattar säljtävlingar och att det är ett bra verktyg för att öka deras motivation. 

 

Tabell 5 
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4.2 Semistrukturerade intervjuer 

4.2.1 Motivation 

De första frågorna som ställdes under intervjuerna handlade om ”Vad är motivation för dig?” och ”Vad 

får dig att bli motiverad på arbetsplatsen?”. Exempelvis svarade R1 att ”Motivation för mig handlar ju 

framförallt om att känna att man gör ett bra jobb, och få cred för den tiden man lägger ner, mer än att 

få ekonomisk ersättning i form utav lön eller bonus”. Även R5 hade ett liknande sett att se på motivation 

och svarade ”När jag får bekräftelse på att jag levererar och känner att det jag gör bidrar, när jag får 

uppskattning för det jag gör, då vill jag prestera ännu bättre”. Båda dessa respondenter är personer som 

till störst del motiveras av inre motivation.  

 

Till skillnad från dessa två respondenter gav R3 ett svar som antyder på yttre motivation. Han svarade 

att ” När du jobbar som säljare motiveras du av pengar”. Detta tyder på en person som lägger mest 

fokus på den monetära belöningen som finns att vinna i slutändan en tävling. 

 

Det uppkom också ett mycket tydligt exempel på Herzbergs motivationsfaktorer som diskuterades i 

teoriavsnittet. R3 svarade ”En bra arbetsplats, trevliga kollegor, och ett jobb man trivs med där man 

kan utvecklas och ständigt bli bättre”.  

 

4.2.2 Individuella säljtävlingar 

4.2.2.1 Vad tycker du om individuella säljtävlingar? 

Majoriteten av respondenterna gav en positiv respons till frågan ”Vad tycker du om individuella 

säljtävlingar?”. Exempelvis gav R1 sin syn på individuella tävlingar och svarade att ”Individuella 

tävlingar blir en krydda i vardagen, man ska ju ändå göra detta 8 timmar per dag, månad efter månad”. 

Även R6 svarade att ”Jag strävar alltid mot att göra mitt yttersta”. Båda dessa svar visar att 

individuella tävlingar är någonting som påverkar motivationen positivt hos majoriteten av 

telefonförsäljarna.  

 

Det fanns dock en respondent som inte tyckte om individuella säljtävlingar, R2 svarade ”Jag gillar inte 

att tävla mot andra så, för det går att göra så mycket här, vi kan behandla kunderna på ett sätt man inte 

ska behandla dom, för att du ska komma högre upp, och jag vill inte gå dit”. Detta bevisar att alla 

telefonförsäljare inte påverkas positivt av att tävla individuellt.  
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4.2.2.2 Vad är de bästa med individuella säljtävlingar? 

När denna fråga ställdes gick det att se ett genomgående tema hos i princip alla respondenter. T.ex. 

svarade R1 att ”Det bästa mer än priset skulle jag säga är att vinna. Det spelar ingen roll vad priset är 

egentligen, det kan va en trisslott, men huvudsaken är att man vinner. Mer prestige än det faktiska 

priset”. Han antyder att det viktiga för honom inte är belöningen som går att få i slutet av tävlingen, det 

handlar mer om att vinna för att bevisa för de andra att han är bättre än dem. Även R7 gav ett bra 

exempel på detta och sa ”Att knäppa dom andra på näsan, att man är bättre än vad dom är, det är 

viktigare än priset i sig”.  

 

R1 sa utöver det första citatet ett annat intressant påstående, ”Om jag har hela ansvaret på mig själv så 

kommer jag göra ett bättre jobb också, för då har jag ingen som jag kan gömma mig bakom vid ett 

dåligt resultat. Det blir mycket mer öppet och synligt om jag tävlar själv, då blir jag mer motiverad av 

det också, då är det bara min egen insats som kommer avspeglas i ställningarna i slutet.” I detta citat 

beskriver han hur han blir motiverad av individuella tävlingar, det handlar om att han vill känna pressen 

på sig själv att prestera. När detta sker så känner han att han måste arbeta hårt för att lyckas vilket leder 

till att han blir motiverad. 

 

4.2.2.3 Vad är det sämsta med individuella säljtävlingar? 

När det sämsta med individuella säljtävlingar diskuterades så var någonting som ofta kom upp 

”kunden”. Det handlade om att kunden inte hamnade i fokus utan att fokus enbart låg vid att sälja så 

mycket som möjligt, t.ex. nämnde R3 ”Kan drabba kunden negativt i längden, har man som säljare 

bara fokus på att sälja ett specifikt märke som kunden inte vill ha kan det skapa missnöjda kunder i 

längden”. En gång var en tävling utformad så att den person som sålde mest av ett specifikt märke vann, 

detta tyckte R1 ledde till att de lurade på kunden varor som de inte ville ha.  

 

R8 nämnde även att ”Om någon känner sig dålig eller om det är en tävling med orimlig målsättning”. 

Hon anser alltså att det är väldigt viktigt att tävlingar är utformade på ett rimligt sätt, att man ska kunna 

nå målen som sätts upp.  
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4.2.3 Säljtävlingar i lag 

4.2.3.1 Vad tycker du om säljtävlingar i lag? 

Säljtävlingar i lag var någonting som alla respondenter förutom en uppskattade. Många ansåg att 

lagtävlingar var bra i team building-syfte, att man kom närmre sina kollegor när man fick jobba 

tillsammans mot gemensamma mål. T.ex. berättade R5 att ”Jag älskar att jobba mot mål i ett team”. R8 

nämnde också att det är ”Bra för sammanhållningen”. 

 

Den som inte uppskattade säljtävlingar i lag var R1, han nämnde att de ”Stimulerar inte mig lika mycket 

som individuella säljtävlingar”.  

 

4.2.3.2 Vad är det bästa med säljtävlingar i lag? 

När det handlade om vad som var det bästa med säljtävlingar i lag handlade det lika förra frågan mycket 

om gemenskapen, som R5 berättade ”Att man känner gemenskap och samhörighet, och att man kan lyfta 

och pusha varandra och på så sätt få massa bekräftelse”. R8 ansåg också att detta var det bästa med 

säljtävlingar i lag och sa ”Att vinna något tillsammans”.  

 

Det handlade dock också om att kunna hjälpa varandra inom laget, att hjälpa varandra att lyckas. R4 

uttryckte detta som ”Kan hämta mycket från andra, bolla idéer med dom”.  

 

4.2.3.3 Vad är det sämsta med säljtävlingar i lag? 

Här ansåg majoriteten av respondenterna att det sämsta som kan hända är när en eller flera i laget inte 

vill bidra eller hjälpa laget att prestera bättre i tävlingen. R3 uttryckte det på detta vis ”Teamas man ihop 

med någon som inte är lika motiverad som sig själv så man får va den som drar, då är det inte lika 

roligt som när man är ihop med någon som är lika motiverad som än själv”. Detta var någonting som 

också R5 tyckte ”Om man är i ett omotiverat lag med en lägre ambitionsnivå än en själv kan det bli lite 

tungt att försöka peppa alla”. Det som kan göra säljtävlingar i lag till något negativt är alltså om 

ambitionsnivån hos laget är på olika nivåer. Är en i laget omotiverad kan det lätt smitta av sig på andra 

inom laget och dra ner resultaten för alla.  
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4.2.4 Relationen mellan motivation och säljtävlingar 

4.2.4.1 Tycker du att tävlingar är ett bra incitament för att öka din motivation? 

”Absolut, tävlingar är kul!” Detta var R6 respons på frågan om tävlingar är ett bra incitament för en 

ökad motivation. Även R3 berättade att ”Om du vill vara säljare och sälja, ska de va motivation”. 

Överlag ansåg respondenterna att säljtävlingar är bra för att höja deras motivation. Det gick dock att se 

ett genomgående tema hos respondenterna där de diskuterar den etiska aspekten på tävlingar. R2 

uttryckte det som ”Överlag absolut, men med strikta riktlinjer så att alla tävlar på samma plan”. Han 

ansåg alltså att det är mycket viktigt att alla som är med i en tävling tävlar på samma villkor, och att det 

finns tydliga riktlinjer för vad som är tillåtet i tävlingen. 

 

Ett svar som stack ut var från R1, han sa ”Inte ha tävlingar i överflöd, så att det blir en förväntan hos 

dom anställda. Det får inte bli att jag bara gör det lilla extra för att jag får någonting för de. Tävlingar 

ska väljas ut med omsorg. Inte vara för ofta, de ska variera i storlek. Alltifrån något litet som en trisslott 

eller en lunch, till någon större tävling som går över två månaders tid eller något sånt”. Han anser 

alltså att det är mycket viktigt att tävlingar inte blir någonting naturligt, det ska vara någonting speciellt. 
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5. Analys  

I detta avsnitt kommer den presenterade empirin att diskuteras och tolkas. Studiens resultat kommer att 

analyseras med hjälp av de tidigare presenterade teorierna. Inledningsvis kommer dock studiens syfte 

och frågeställningar presenteras för att påminna läsaren. Avslutningsvis kommer en metoddiskussion 

att presenteras. 

 

5.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse för hur telefonförsäljare påverkas av olika 

säljtävlingar som anordnas inom callcenterföretag. 

 

• Anser telefonförsäljare att deras motivation påverkas av säljtävlingar?  

• Har män och kvinnor olika syn på säljtävlingar?  

• Har ålder en påverkan på hur personer ser på säljtävlingar?  

 

5.2 Empirianalys  

5.2.1 Motivation 

Som det presenterades i empiriavsnittet svarade 58 av de 60 respondenterna att de ansåg att säljtävlingar 

av olika slag var ett bra incitament för att öka deras motivation. Detta överensstämmer med en av 

Herzbergs (1993) motivationsfaktorer där han menade på att individer vill ”prestera bättre än andra”. 

Man vill prestera så bra som möjligt under tävlingen för att ”knäppa dom andra på näsan” som 

nämndes under intervjun med R7. Även fast nästan alla respondenter anser att säljtävlingar är ett bra 

incitament för att öka deras motivation kan de delta av olika anledningar. Vissa är med för att bli en 

bättre säljare medan andra är med för att komma åt prestigen av att vinna mer än det faktiska priset. 

Herzbergs tvåfaktorteori är något som diskuterade i teoriavsnittet, den är uppdelad i två olika områden: 

hygienfaktorer och motivationsfaktorer. I en av intervjuerna gavs ett mycket tydligt exempel där de båda 

faktorerna berördes. ”En bra arbetsplats, trevliga kollegor, och ett jobb man trivs med där man kan 

utvecklas och ständigt bli bättre.” Att ha en bra arbetsplats och bra kollegor är exempel på 

hygienfaktorer. Att utvecklas och ständigt bli bättre är ett bra exempel på motivationsfaktorer. Detta är 

någonting som även Lopez (2006) nämnde i sin artikel, där han beskrev att människor har olika 

motivationsfaktorer. Lopez resonemang handlade om att olika människor påverkas av olika saker och 

studiens enkätfrågor kan diskuteras utifrån hans argumentation. Även Franken & Brown (1995) 

diskuterar att människor deltar i tävlingar av olika anledningar. Enligt dem är vissa människor bara med 
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för att de vill vinna, andra människor är med för att få bekräftelse och förbättra sin prestation. I intervjun 

med R5 gavs ett bra exempel på detta. ”När jag får bekräftelse på att jag levererar och känner att det 

jag gör bidrar, när jag får uppskattning för det jag gör, då vill jag  

prestera ännu bättre.”  

 

Gopalakrishna (2015) menade på att tävlingar kan ge en falsk bild av högre motivation hos de anställda 

under en tävling. Även fast det ser ut som att de anställda presterar bättre behöver det inte stämma 

överens med verkligheten. Ett citat från R1 löd ”Inte ha tävlingar i överflöd, så att det blir en förväntan 

hos dom anställda. Det får inte bli att jag bara gör det lilla extra för att jag får någonting för de. 

Tävlingar ska väljas ut med omsorg. Inte vara för ofta, de ska variera i storlek. Alltifrån något litet som 

en trisslott eller en lunch, till någon större tävling som går över två månaders tid eller något sånt.” 

Detta stämmer således överens med det Gopalakrishna kom fram till.  

 

5.2.2 Analys av inre och yttre motivationsfaktorer 

Ryan & Deci (2000) beskrev inre motivation som ”en aktivitet utförs för dennes inneboende 

tillfredsställelse istället för någon separat konsekvens”. Olika former av belöningar har en lägre prioritet 

än den inre tillfredställelsen. Det gick att identifiera flera intervjurespondenter där deras inre motivation 

va den som påverkade dem mest. Till exempel svarade R1 att ”Motivation för mig handlar ju 

framförallt om att känna att man gör ett bra jobb, och få cred för den tiden man lägger ner, mer än att 

få ekonomisk ersättning i form utav lön eller bonus.” R1 nämnde också senare under intervjun att ”Det 

bästa mer än priset skulle jag säga är att vinna. Det spelar ingen roll vad priset är egentligen, det kan 

va en trisslott, men huvudsaken är att man vinner. Mer prestige än det faktiska priset.” Här beskriver 

respondenten att den väljer att inte lägga vikt vid den materiella belöningen. Fokus ligger istället vid att 

få uppskattning, cred och att göra ett bra jobb. Detta är ett tydligt exempel på en person som motiveras 

först och främst av inre motivationsfaktorer.  

 

Ryan & Deci (2000) diskuterade också begreppet yttre motivation. De beskrev yttre motivation där de 

menar på att yttre/materiella belöningar är högst prioriterade. Dessa yttre/materiella belöningar är ofta 

olika monetära belöningar som provision och bonusar. Vi kunde i våra intervjuer se ett mycket tydligt 

exempel på detta, t.ex. sa R3 “När du jobbar som säljare motiveras du av pengar”. Detta är ett citat 

som visar på en person som motiveras främst av yttre faktorer. Har man en låg grad av yttre motivation 

kan det leda till negativa konsekvenser för telefonförsäljare. Anser de tävlande att priset som går att 

vinna inte rättfärdigar arbetsbördan, kan ambitionsnivån vara låg. Detta är någonting som kan uppstå i 
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lagtävlingar; ”Om man är i ett omotiverat lag med en lägre ambitionsnivå än en själv kan det bli lite 

tungt att försöka peppa alla.” Här ser vi ett exempel på att R5 har upplevt detta.  

 

5.2.3 Kön och ålder 

Inledningsvis kan variabeln kön diskuteras. I empiridelen presenterade Tabell 1 och Tabell 2 att det gick 

att säkerställa att kön påverkar synen på både individuella säljtävlingar och säljtävlingar i lag. Detta 

stärker också Lopez (2006) teori om att olika människor med olika förutsättningar motiveras av olika 

saker. Som Dargnies (2011) nämnde i sin artikel att ”högpresterande” män hellre delta i individuella 

säljtävlingar istället för säljtävlingar i lag. Anledningen till detta är att de vill undvika det så kallade 

”free-rider”-problemet där någon annan kan ta äran för dennes prestation. R1 nämner i sin intervju ”Om 

jag har hela ansvaret på mig själv så kommer jag göra ett bättre jobb också, för då har jag ingen som 

jag kan gömma mig bakom vid ett dåligt resultat. Det blir mycket mer öppet och synligt om jag tävlar 

själv, då blir jag mer motiverad av det också, då är det bara min egen insats som kommer avspeglas i 

ställningarna i slutet.” Detta är ett mycket tydligt exempel på en man som undviker att delta i 

säljtävlingar i lag just av denna anledning. Garratt, Weinberger, Johnson (2011) diskuterade ålder 

kopplat till motivationen att delta i säljtävlingar. De kom fram till att unga människor är mer motiverade 

än äldre människor att delta i säljtävlingar. Utifrån enkätresultaten gick det inte att se något samband 

mellan ålder och motivationen att delta i säljtävlingar. Det går däremot i intervjusvaren att se tendenser 

till ett samband mellan dessa två variabler. Exempelvis nämner R2, som är den äldsta respondenten, att 

”Jag gillar inte att tävla mot andra så…”. I kontrast till detta säger R6, som är yngst av respondenterna, 

att ”Absolut, tävlingar är kul”. Detta styrker deras tes om att unga uppskattar säljtävlingar mer än de 

äldre. 

 

5.2.4 individuella säljtävlingar 

R3 nämner i sin intervju att ”Kan drabba kunden negativt i längden, har man som säljare bara fokus på 

att sälja ett specifikt märke som kunden inte vill ha kan det skapa missnöjda kunder i längden.” Även 

R2 nämner att ”Jag gillar inte att tävla mot andra så, för det går att göra så mycket här, vi kan 

behandla kunderna på ett sätt man inte ska behandla dom, för att du ska komma högre upp, och jag vill 

inte gå dit.” Detta är två exempel på det som Poujol & Tanner (2010) nämner i sin studie. De diskuterar 

att när individen fokuserar mest på sig själv och att uppfylla mål som leder till personliga belöningar 

stärks individualismen. Detta leder i sin tur att kundbemötandet kan lida, något som R2 och R3 nämner 

att de inte vill ska ske. Detta är även något som Beltramini & Evans (1988) diskuterar där de menar på 

att säljare kan använda sig av oärliga metoder för att få till en försäljning, man vill ”sälja till varje pris”. 
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Företaget har dessutom lagt ner resurser för att göra tävlingen så bra och rättvis som möjligt och denna 

satsning kan då gå till spillo då de inte utnyttjas fullt ut av alla medarbetare.  

 

5.2.5 Säljtävlingar i lag 

Poujol & Tanner (2010) diskuterade i sin artikel bland annat att under lagtävlingar är det till företagets, 

men även kundens, fördel om alla arbetar som ett lag och hjälper varann till att uppnå det uppsatta 

målet. R5 nämnde i sin intervju exempelvis ”Att man känner gemenskap och samhörighet, och att man 

kan lyfta och pusha varandra och på så sätt få massa bekräftelse”. Även att han gillar att ha 

lagtävlingar med mål, ”Jag älskar att jobba mot mål i ett team”. Det går därmed att dra paralleller med 

det som Poujol & Tanner kom fram till i deras studie. Matsumoto & Hwang (2011) nämnde en del 

negativa konsekvenser som kan ske i samband med lagtävlingar. Handlingar och interaktioner kan skilja 

sig åt från människa till människa utifrån ett antal olika faktorer, exempelvis olika motivationsnivåer. 

R3 hade upplevt detta själv och var inne på samma spår, ”Teamas man ihop med någon som inte är lika 

motiverad som sig själv så man får va den som drar, då är det inte lika roligt som när man är ihop med 

någon som är lika motiverad som än själv”. Detta är således någonting man behöver se upp med vid 

utformningen och användandet av säljtävlingar i lag.  

 

5.2.6 Kreativitet och arbetsklimat 

Cooper och Jayatilaka (2006) diskuterade hur kreativitet uppstår när människor arbetar tillsammans i 

grupp och löser problem. Det som sker när människor arbetar tillsammans är att de kommer att diskutera 

med varandra för att få olika synvinklar på problemen som uppstår, något som hade varit svårt att lyckas 

med individuellt. R4 berättar i sin intervju att ”Kan hämta mycket från andra, bolla idéer med dom” 

Den diskussion som uppstår kommer leda till gruppkreativitet, om alla i gruppen arbetar mot samma 

mål.  

 

Arbetsklimatet var någonting som ofta nämndes under intervjuerna, många kände att det var viktigt med 

en arbetsplats som de trivs bra på för att göra ett så bra arbete som möjligt. T.ex. sa R8 ”Bra för 

sammanhållningen” på frågan ”Vad tycker du om säljtävlingar i lag?”. Detta går att koppla både till 

Herzbergs (1993) tvåfaktorteori där han nämner arbetsplatsen som en av de viktigaste hygienfaktorerna. 

Det går även att se ett samband mellan detta och det som Grant (2008) diskuterade. Han nämner att en 

bra arbetsplats och kollegor man trivs med och uppskattar leder till ökad motivation samt att utföra ett 

bra arbete. Även R5 nämner detta som någonting som är viktigt för honom, ”Att man känner gemenskap 

och samhörighet, och att man kan lyfta och pusha varandra och på sätt få massa bekräftelse". Tauer 
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och Harackiewicz (2004) nämner att en hög intern konkurrens kan leda till ”bättre arbetsklimat, bättre 

prestationer och ökad grupproduktivitet”. R1 nämner exempelvis ”Att knäppa dom andra på näsan, att 

man är bättre än vad dom är, det är viktigare än priset i sig”. Här förklarade han att då den interna 

konkurrensen är hög, under exempelvis en säljtävling, ville han alltid prestera så bra som möjligt och 

vinna varje tävling som han deltog i. I empirin presenterades också ett diagram med frågan ”Hur länge 

har du arbetat på företaget du jobbar på nu?” På denna fråga var det en majoritet som svarade 

alternativet ”mindre än 1 år”. Detta styrker Chois (2012) studier om att callcenterbranschen 

karaktäriseras av en väldigt hög personalomsättning, vilket kan vara resultatet av att dessa företag inom 

callcenterbranschen inte har ett tillräckligt tillfredsställande arbetsklimat för en del. Dock kunde studien 

inte visa på att tid i företaget påverkade synen på individuella säljtävlingar eller säljtävlingar i lag.  

 

5.3 Metoddiskussion  

Som avslutning av analysen kommer en diskussion om lämpligheten av metodvalet och de svårigheter 

som uppkommit under studiens tid. Studien har använt sig av både en kvantitativ och kvalitativ ansats 

då både semistrukturerade intervjuer och en enkätundersökning genomfördes. Detta metodval ansågs 

vara det bästa för att komma åt de resultat som önskades då vi fick en övergripande bild från våra 

enkäter som sedan kompletterades med intervjuerna. En större studie med ett större urval hade varit 

önskvärt för att kunna få ett resultat som representerar populationen bättre. 

 

Ett problem som kan ha haft en påverkan på enkätundersökningen är att undersökning skickades ut till 

höga chefer på de olika callcenterföretagen. Dessa skickade sedan vidare undersökningen till de 

anställda, detta skulle kunna innebära att respondenterna inte ”vågat” svara exakt som de tänkt eftersom 

den skickats ut av deras chef. 

 

Angående de semistrukturerade intervjuerna anser vi att de har givit tillförlitliga svar. Alla intervjuer 

hölls individuellt med dem och det vara bara respondenten och vi i rummet. Detta anser vi ledde till att 

respondenterna vågade tala fritt och ge de svar som de verkligen stod för. 
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6. Slutsatser 

I denna avslutande del av studien kommer slutsatserna som dragits att presenteras. Till att börja med 

diskuteras om studiens syfte har uppnåtts. Detta följs sedan upp av självkritik mot studien och förslag 

till vidare forskning. 

 

Utifrån den insamlade och presenterade empirin och den diskussion som sedan följde anser vi att syftet 

med studien har uppnåtts. En förståelse för hur telefonförsäljare påverkas av säljtävlingar har uppnåtts, 

vilket var studiens syfte. 

 

Det går konstatera att telefonförsäljare anser att säljtävlingar är bra, både individuella och i lag, utifrån 

denna studie. Som presenterat i empiridelen svarade 58 av 60 respondenter ja på frågan ”Tycker du att 

säljtävlingar är ett bra incitament för att öka din motivation?”. Samma tema gick även att se under 

intervjuerna då alla var positivt inställda till säljtävlingar, vissa hade dock mer tycke för individuella 

säljtävlingar medan andra föredrog säljtävlingar i lag. Det var däremot ingen som hade en negativ 

inställning till dessa säljtävlingar utan man såg det som en utmaning och en ”krydda i vardagen” som 

även en av respondenterna nämnde.  

 

Många av telefonförsäljarna uppfattades som väldigt tävlingsinriktade då majoriteten av respondenterna 

talade om tillfredsställelsen av att vinna mot deras kollegor. Det faktiska priset kom ofta i andra hand, 

det viktiga var att få äran och att känna sig lite bättre än alla andra. Detta var något som var 

genomgående när respondenterna fick frågan om vad som var det bästa med individuella säljtävlingar. 

Lika individualistiska var inte respondenterna när de pratade om säljtävlingar i lag och hur de uppfattade 

dessa. Här var det mer fokus på sammanhållningen och att hjälpa varandra att bli bättre.  

 

Delar man upp resultaten i kön går det se att, utifrån enkäterna, har män en positivare inställning och är 

mer motiverade till individuella säljtävlingar än till säljtävlingar i lag. Kvinnor däremot har en positivare 

inställning och är mer motiverade till säljtävlingar i lag än till individuella säljtävlingar. Således går det 

att konstatera att kön har en betydande påverkan på säljtävlingar och hur pass motiverad en man 

respektive kvinna är till dessa. Angående åldern och om denna hade en påverkan på synen på 

säljtävlingar hade några av de äldre intervjurespondenterna inte en lika stor vinnarmentalitet som de 

yngre. De yngre intervjurespondenterna var alla taggade till max när en säljtävling skulle dra igång och 

man ville göra allt för att vinna. Intervjurespondenterna som var lite äldre hade alltså inte samma driv 
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eller motivation till att vinna och tävla mot andra utan man var lite mer avslappnad och såg säljtävlingen 

som en kul grej.  

 

6.1 Självkritik  

Då en av studiens frågeställningar handlar om att jämföra svaren mellan män och kvinnor anser vi att en 

jämnfördelning mellan kvinnor och män kunde ha använts både för enkäterna men speciellt för 

intervjuerna. På så sätt hade det funnits mer material att använda sig av från båda könen, likheter och 

skillnader skulle då bli mer tydligt att se mellan vad män och kvinnor svarade. 

 

Vid utformandet av enkäterna kunde en testenkät skickats ut till ett fåtal telefonförsäljare för att få 

respons och feedback på om alla frågor som finns med i enkäten känns relevanta för studien. Det skulle 

då funnits möjligheten att ändra, lägga till eller ta bort frågor som inte ansågs tillföra något till studien. 

Det hade också varit fördelaktigt att samla in ett större antal enkäter. Resultatet hade då kunnat 

generaliseras över den valda populationen. Samma sak går att säga angående intervjufrågorna, en 

testintervju kunde ha genomförts för att se om dessa frågor var relevanta. Respondenten kunde kommit 

med egna tips och idéer som denne ansåg skulle kunna tillföra något till undersökningen men även 

studien som helhet.  

 

Vidare kan det även vara så att andra faktorer spelade in när respondenterna var tillfrågade vad de tyckte 

om säljtävlingar och hur dessa påverkade deras motivation. Exempelvis kan vi som tidigare nämnt se ett 

samband mellan kön och synen på säljtävlingar utifrån studiens utformning och vilka frågor som 

ställdes. Dock kan det vara så att andra faktorer har spelat in när de var ombedda att svara på dessa 

frågor under enkäterna, något som denna studie inte tar hänsyn till. Som presenterat i empirin ansåg män 

att de var mer motiverade under individuella säljtävlingar än i säljtävlingar i lag. Detta skulle kunna 

bero på att individen är lite av en ”ensamvarg” där man inte alls är förtjust i att tävla med andra utan 

man vill ha äran ”åt sig själv”. Samma kan sägas om kvinnor där vi såg att majoriteten av de kvinnliga 

respondenterna ansåg att man var mest motiverad under en säljtävling i lag. Här kan andra faktorer ha 

spelat in vid valet av just detta, man kanske känner en trygghet av att tävla med andra och där pressen är 

mindre på en själv att prestera bäst.   

 

6.2 Förslag till vidare forskning 

Majoriteten av våra respondenter var i åldern mellan 20–25, vi anser därför att det hade varit intressant 

att utgå ifrån denna åldersgrupp om man skulle genomföra en ny liknande studie som denna. De flesta 
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telefonförsäljarna har en ålder mellan 20 och 25 vilket man skulle kunna använda till sin fördel. Utgår 

man ifrån en större population ger det möjligheten till ett större urval vilket skulle kunna leda till en 

intressant diskussion utifrån empirin som ges inom denna åldersgrupp. Att se samband och skillnader 

mellan olika människor inom en åldersgrupp kan ge en intressant diskussion då individerna är i början, 

eller tidigt, skede av deras liv/jobbkarriärer.  
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1 – Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

Kön? 

Ålder? 

Typ av anställning? 

Vad har du för utbildning? 

Hur länge har du arbetat inom telefonförsäljarbranschen? 

Hur länge har du jobbat på detta företag? 

Vad har du för framtidsplaner? 

 

Tema 1: Motivation 

Vad är motivation för dig?    

Vad får dig att bli motiverad på arbetsplatsen? 

 

Tema 2: Individuella säljtävlingar 

Vad tycker du om individuella säljtävlingar? 

Känner du dig mer motiverad under dessa tävlingar? 

Skulle du vilja ha fler eller färre individuella tävlingar? 

Vad är det bästa med individuella säljtävlingar? 

Vad är det sämsta med individuella säljtävlingar? 

 

Tema 3: Säljtävlingar i lag 

Vad tycker du om säljtävlingar i lag? 

Känner du dig mer motiveras under lagtävlingarna? 

Skulle du vilja ha fler eller färre lagtävlingar? 

Vad är det bästa med dessa typer av tävlingar? 

Vad är det sämsta med dessa typer tävlingar? 

 

Tema 4: Relationen mellan motivation och säljtävlingar 

Tycker du att säljtävlingar är ett bra incitament för att öka din motivation? 
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8.2 Bilaga 2 – Enkät  
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8.3 Bilaga 3 – Resterande statistiska beräkningar 

Tabell 3 – Individuella säljtävlingar - anställningsform 

G = Heltid 

H = Deltid 

 

Tabell 4 – Säljtävlingar i lag – anställningsform 

G = Heltid 

H = Deltid 

 

Tabell 5 – Individuella säljtävlingar – tid kvar på företaget 

F = Mindre än 1 år att vara kvar på företaget  

G = 1–5 år att vara kvar på företaget 

 

Tabell 6 – Säljtävlingar i lag – tid kvar i företaget 

H = Mindre än 1 år att vara kvar på företaget   

I = 1–5 år att vara kvar på företaget  

 

 

 



 

 36 

Tabell 7 – Individuella säljtävlingar 

M = 15–25 år 

N = 26+ år 

 

Tabell 8 – Säljtävlingar i lag 

P = 15–25 år 

Q = 26+ år 

 

Tabell 9 – Individuella säljtävlingar 

S = Mindre än 1 år i telefonförsäljarbranschen  

T = 1–5 i telefonförsäljarbranschen  

 

Tabell 10 – Säljtävlingar i lag 

V = Mindre än 1 år i telefonförsäljarbranschen  

W = 1–5 år i telefonförsäljarbranschen 
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Tabell 11 – Individuella säljtävlingar 

A = Mindre än 1 år anställd på företaget 

B = 1–5 år anställd på företaget  

 

Tabell 12 – Säljtävlingar i lag  

C = Mindre än 1 år anställd på företaget  

D = 1–5 år anställd på företaget  
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