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Sammanfattning 
 
Genom att göra en undersökning på ett telemarketingföretag syftar denna uppsats till att 
undersöka vilka samband som finns mellan motivations- och prestationsnivå och hur 
dessa är relaterade till de faktorer som ingår i Herzbergs tvåfaktorsteori. 
 
Datainsamlingsmetoden som vi använt oss av är enkätundersökning och intervju. Vi har 
också använt oss av insamlad statistik från telemarketingföretaget vi undersöker. Utifrån 
dessa data har vi sedan analyserat vilka samband som finns. 
 
Undersökningen visar på samband som säger att det är faktorerna Prestation och 
Erkännande som mest påverkar motivationen, och därigenom prestationsnivån. Övriga 
motivationsfaktorer visade inte på något tydligt samband. Inte heller någon av 
hygienfaktorerna visade sig ha något samband med motivations- eller prestationsnivå. 
 
I det stora hela ger vi Herzberg och hans teori stöd även om inte alla motivationsfaktorer 
kunde visa några tydliga statistiska samband. Om avsaknaden av vissa samband är ett 
resultat av dålig operationalisering från vår sida, en lokal avvikelse eller om det finns 
brister i Herzbergs teori låter vi vara osagt. 
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Abstract 
 
Through an examination on a Telemarketing company this paper aim to investigate which 
relations there is between the level of motivation and performance and how these are 
related to the factors that are included in Herzbergs two-factor-theory. 
 
In this essay we have been using a questionnaire and interview. We have also been able 
to collect statistics on employees from the Telemarketing company we examine. On the 
basis of these data we have analyzed which relations there is. 
     
The examination shows on relations who mean that the factors Performance and 
Acknowledgement are the ones that affect the motivation the most, and therefore the 
level of Performance. The rest of the Motivation factors don’t show any clear relations. 
Neither did any of the hygiene factors show some relation with the level of motivation 
and performance. 
 
Viewed on the whole we support Herzbergs two-factor-theory even though not all 
Motivation factors did show on any clear statistically relations. If the loss of some 
relations is a result of a bad questionnaire from our side, a local deflection or if there is 
scarcity in Herzbergs two-factor-theory is the best left unsaid. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Callcenter är en relativt ny organisatorisk företeelse som med hjälp av datorstöd hanterar 
tele- och e-post-kommunikation med kunder. Callcenter har blivit allt vanligare i Sverige 
sedan mitten av 90-talet.1 Branschen har varit en av de snabbast växande i Sverige de 
senaste decennierna och signifikativt för detta är att år 1987 fanns det lite drygt 400 
helårsarbetande på 52 callcenterföretag, enligt Invest in Sweden Agency (ISA).2 År 2004 
fanns det ungefär 1 300 callcenterföretag som tillsammans sysselsatte ca 60 000 
personer.3 Callcenter är ett samlingsnamn för företag som tar hand om både inkommande 
och utgående samtal. Inom begreppet Callcenter finns också de företag som enbart 
inriktar sig på utgående samtal och de företagen benämns ofta som telemarketing- eller 
telefonförsäljarföretag. 
 
Branschen beskylls ofta för att använda sig av en industriell kontrollmodell som 
traditionellt sett återfunnits i massproduktion. Branschen kännetecknas av olika typer av 
övervakning vilket i sin tur skall säkerställa att arbetsuppgifter utförs på ett strikt och 
standardiserat sätt. Vidare beskrivs företagen tillämpa en personalpolitik som innebär 
låga löner, få möjligheter till delaktighet och inflytande, litet handlingsutrymme, dåliga 
arbetstider och endast elementär utbildning.4  
 
De flesta organisationers funktion går under principen av rationalitet. D.v.s. att det 
primära målet för ledningen handlar om att öka effektiviteten, vilket kan göras genom att 
skapa den största möjliga outputen till den lägsta möjliga kostnaden. Därför kommer alla 
typer av beteenden som bidrar till en större effektivitet att uppmuntras av ledningen.5 
 
Inom telefonförsäljarbranschen handlar det mycket om att vara effektiv och produktiv. 
För att nå en hög produktivitet inom företag i telefonförsäljarbranschen så är det, förutom 
bl.a. fungerande teknik och anpassade informationsflöden, väldigt viktigt med en 
motiverad säljstyrka.6 
 
Motivation, trivsel och prestation är alla tre avgörande för att företag ska kunna vara 
effektiva. Enligt undersökningar på några olika företag har man kommit fram till att 
anställda skulle kunna prestera så mycket som 15-20% mer om en ledare 
uppmärksammade deras arbete. Dessa siffror visar att det är viktigt med motivation, 
trivsel och prestation i en organisation.7 
 

                                                 
1 NUTEK, 2000 
2 Reinius, 1999 
3 Dagens Industri, 2004-03-23 
4 Kinnie, Hutchinson & Purcell, 2000 
5 Mitchell, 1982-01 
6 Cobbin, Kozar, Michaele; 1989-09 
7 Hughes, Ginnett, Curphy, 2002 
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1.2 Problemdiskussion och frågeställning 
Gemene man kanske skulle klassificera motivation som graden av hur mycket en individ 
vill och försöker genomföra en uppgift väl. Författare och forskare inom ämnet 
presenterar alla mer detaljerade definitioner av begreppet motivation. Deras definitioner 
innefattar i de flesta fall att motivation handlar om i vilken grad en individ önskar och 
väljer att engagera sig i särskilda specificerade beteenden.8 
 
Många teorier kring motivation handlar om att tillfredställa behov hos en individ eller en 
grupp. Behoven skiftar för olika människor och motivationen är således också olika för 
olika människor. Maslow, Alderfer, McClelland och Herzberg är några av de forskare 
som behandlat detta ämne.9 En av de mest välkända teorierna inom detta område är 
Herzbergs tvåfaktorsteori. Herzberg kom i sin forskning fram till att trivsel och vantrivsel 
måste separeras till två olika skalor. Trivsel hänvisar Herzberg till motivationsfaktorer 
och vantrivsel till hygienfaktorer.10 
 
En modernare teoribildning rörande motivation finns inom ramverket för Croporate 
Governance. Det är framförallt Agent- och Stewardship-teorierna som behandlar detta 
ämne. De traditionella och de moderna teorierna skiljer sig något från varandra. Grovt 
förenklat kan skillnaden sägas ligga i synen på den anställde. I de traditionella teorierna 
ses den anställde bara som en person som utför en uppgift medan de moderna teorierna 
även ser henne som beslutsfattare. Denna vidareutveckling av de traditionella teorierna är 
naturlig med tanke på att den allmänna utvecklingen på arbetsmarknaden går åt samma 
håll. Telefonförsäljningsbranschen är en bransch som mer kan tillskrivas traditionella 
egenskaper när det gäller organisation och struktur och är därmed lämplig att använda 
som undersökningsobjekt om man vill undersöka de traditionella teorierna. 
 
Genom att identifiera olika behov hos de anställda så kan ledningen i företag lättare se 
vad som driver de anställda och vad som därmed påverkar deras motivation.11 Företag 
arbetar också, som nämnts i bakgrunden, utifrån principen av rationalitet och de strävar 
hela tiden efter att effektivisera verksamheten. Det finns många organisatoriska faktorer 
vilka bidrar till effektivitet men det är framförallt arbetsprestationen som ledningen oftast 
känner att de kan påverka. Detta eftersom att arbetsprestationen till stor del bestäms av 
motivation till att arbeta hårt. En ökning av motivationen borde då resultera i en större 
ansträngning och det i sin tur generera i en högre prestation.12 
 
Det kanske även känns logiskt att prestationen borde bli högre ifall de anställda är 
tillfredsställda, men i verkligheten är det inte heller alltid så. Vissa människor kanske är 
nöjda med sitt arbete men har å andra sidan kanske låg arbetsmoral. Oavsett så borde 
ledare sträva efter att ha både tillfredsställda och högpresterande anställda för att 
företaget ska fungera effektivt.13 

                                                 
8 Mitchell; 1982-01 
9 Ibid 
10 Brenner, Carmack, Weinstein, 1971 
11 Hughes, Ginnett, Curphy; 2002 
12 Mitchell; 1982-01 
13 Hughes, Ginnett, Curphy; 2002 
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Man ska dock komma ihåg att det inte är helt säkert att motivation hos en person alltid 
tryggar en bra prestation. Det krävs även att personen har färdigheter för att motivationen 
ska kunna bidra till en bra prestation. 14 För att mäta prestation kan då ett sätt vara att 
räkna antalet försäljningar som en säljare gör. En vanlig säljares framgång kan påverkas 
av många faktorer som t.ex. utseende och pondus. En telefonsäljare däremot, som arbetar 
via telefon och tar hjälp av ett samtalsmanus, kan via telefonen anta vilken identitet som 
helst och dennes prestation påverkas därför inte av sådana faktorer i samma utsträckning. 
Motivation kan därför ses som en väldigt viktig faktor som påverkar en telefonförsäljares 
prestation.15  
 
Ovanstående leder till uppsatsens huvudsakliga frågeställning. 
 
Vilka faktorer leder till hög motivations- och prestationsnivå hos telefonförsäljare? 
 
Herzbergs undersökning med liknande frågeställning resulterade i hans tvåfaktorsteori 
som sedan dess har fått utstå en hel del prövningar. Vissa undersökningar stödjer den 
medan andra kritiserar den. T ex. visar Brenner i sin undersökning att Herzbergs teori inte 
är så generaliserbar som tidigare påståtts.16  
 
Av ovanstående anledning så vill vi även svara på följande frågeställning: 
 
Hur står våra upptäckter i relation till Herzbergs tvåfaktors-teori? 
 

1.3 Syfte 
Genom att göra en undersökning på ett telemarketingföretag syftar denna uppsats till att 
undersöka vilka samband som finns mellan motivations- och prestationsnivå och hur 
dessa är relaterade till de faktorer som ingår i Herzbergs tvåfaktorsteori. 
 

1.4 Avgränsningar 
Vi kommer inte att behandla belöningssystem eller incitamentsstrukturer i denna uppsats. 
 

                                                 
14 Hughes, Ginnett, Curphy; 2002 
15 Cobbin, Kozar, Michaele; 1989-09 
16 Brenner, Carmack, Weinstein, 1971 
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2 Om Televinken AB 
För att underlätta förståelsen av metodkapitlet så har vi valt att redan här presentera 
information om det företag som undersökningen skall genomföras på. 
 
Vi har fått access till ett företag som heter Televinken AB. Televinken är ett ungt och 
renodlat telefonförsäljarföretag beläget i Bromma. De har även en liten filial i Härnösand. 
Företagets kunder är företag som verkar inom ett flertal branscher och riktar sig mot både 
konsumenter och företag. Televinken AB grundades under sommaren 2005 av fem 
personer och det är fortfarande dessa personer som äger företaget. Samtliga ägare arbetar 
administrativt med den dagliga driften. 
 
Säljstyrkan består av ett 40-tal timanställda säljare som arbetar mellan 10-40 timmar per 
vecka. Merparten av dessa är runt 20 år gamla. I dagsläget är de flesta uppdragen riktade 
mot konsumenter vilket gör att försäljningen främst sker under kvällstid. Varje dag 
arbetar mellan 15-25 säljare fördelat på upp till fyra olika uppdrag. 
 
Företaget har liksom många andra telefonförsäljarföretag problem med hög 
personalomsättning. De har även problem med att vissa säljare presterar långt under både 
förväntad och genomsnittlig nivå. 
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3 Olika teorier som behandlar motivation 
Som tidigare nämnts i uppsatsen handlar många motivationsteorier i sin ursprungliga 
form om att tillfredställa behov hos en grupp eller en individ. Teorierna förutsätter att alla 
människor delar på en del vanliga basala behov. De skiljer sig i vilka typer av behov som 
förmodligen ligger bakom eller driver människors beteende. Genom att identifiera olika 
behov kan ledare få efterföljare engagerade samt få dem att fortsätta med vissa beteenden 
för att motivationen ska hållas på en hög nivå.17 
 
Maslow, Alderfer, McClelland och Herzberg är alla forskare som behandlat detta område. 
Dessa forskare har avslöjat några aspekter av motivation som alla har empiriskt stöd 
enligt deras egna undersökningar. Men några av faktorerna som kontrollerar beteenden är 
mer eller mindre användbara i olika situationer.18 
 
Alla fyra forskare använder sig av någon form av indelning av behov i olika grupper eller 
nivåer. Denna kategorisering av behov gör att teorierna känns relativt nära besläktade. 
Alla dessa typer av teorier antar att människans behov kan vara hierarkiskt uppbyggda 
även om det skiljer lite mellan varje individ.19 
 

3.1 Corporate Governance 
När man pratar om motivation i dagens läge ligger det nära till hands att nämna 
Corporate Governance. I alla företag går det att särskilja två olika nivåer, de som äger 
företaget och de som sköter verksamheten. Lite förenklat kan Corporate Governance 
beskrivas som den struktur som råder mellan dessa två nivåer. I Sverige används ofta 
ordet ”ägarstyrning” för att beskriva samma sak.  
 
Shleifer och Vishnys (1997) definition lyder: ”Corporate Governance handlar om de 
metoder som företagens investerare använder sig av för att säkerställa att de får 
avkastning på sin investering”20 OECD beskriver Corporate Governance som ”en 
uppsättning av relationer mellan ett företags styrelse och dess aktieägare. Corporate 
Governance tillhandahåller också den struktur som sätter, upprätthåller och övervakar 
företagets mål.” 21 
 
Dessa definitioner illustrerar att Corporate Governance tar hänsyn till både aktieägarna 
och de interna aspekterna av företagen. I ramverket för Corporate Governance ingår det 
flera olika teorier. Agency theory och Stewardship theory är två teorier som behandlar 
ämnet motivation. 
 

                                                 
17 Hughes, Ginnett, Curphy, 2002 
18 Mitchell, 1982-01 
19 Abrahamsson och Andersen, 2000 
20 Egen översättning 
21 Egen översättning 
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3.1.1 Agent- kontra Stewardship-teorin 
Den huvudsakliga skillnaden mellan agent- och stewardship-teorin ligger i fokus på yttre 
respektive inre faktorer som påverkar motivationen. I agent-teorin är fokus på yttre 
belöningar som är konkreta och med ett mätbart marknadsvärde. Dessa yttre belöningar 
formar basen för belöningssystemen som representerar kontrollmekanismerna för agent-
teorin. Exempelvis kan en uppdragsgivare skapa ett ackordsarbetande incitamentsystem 
för att skydda sig mot självförsörjande agenter.22 
 
I stewardship-teorin ligger istället fokus på ”inre belöningar” som inte är lika enkla att 
kvantifiera. Dessa belöningar inkluderar möjligheter till utveckling, prestation, 
tillhörighet och självförverkligande. Underordnade i ett stewardship-förhållande blir 
stärkta av dessa inre, omätbara belöningar och blir motiverade till att arbeta hårdare å 
organisationens vägnar. Basen i denna distinktion kan man hitta i de flesta etablerade 
teorier gällande motivation, men de är framförallt uppenbara bland behovsteorierna. I ett 
stewardship-förhållande ligger fokus på de högre nivåerna av behov i Maslows hierarki, 
Alderfers ERG och McClellands motivationsteori. 23 
 

3.2 Traditionella motivationsteorier 

3.2.1 Maslows behovshierarki 
Maslows behovshierarki handlar om att människor är motiverade av fem grundläggande 
typer av behov. De fem olika typerna av behov finns i Figur 1. 
 

 
 

Figur 1 – Maslows behovshierarki 
Källa: Leadership, 4th edition, Hughes, Ginnett, Curphy, egen översättning 

 

                                                 
22 Davis, Schoorman och Donaldson, 1997 
23 Ibid 
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Maslow menar att människors beteenden primärt kan förklaras som olika försök riktade 
mot att tillfredställa vissa nivåer i behovstrappan. Vilken nivå det handlar om beror på 
om tidigare nivåer i behovstrappan är tillfredställda eller inte. Enligt Maslow kan inte en 
person avancera uppåt i trappan förrän aktuell nivå är tillfredställd.24 
 

3.2.2 Alderfers ERG-teori 
Alderfers existence-relatedness-growth (ERG) theory är ganska lik Maslows 
behovshierarki. Existence handlar i huvudsak om Maslows fysiska behov och 
tryggetsbehov; relatedness är ungefär som Maslows trygghets- och anseendebehov; 
growth liknar behovet för självförverkligande i Maslows trappa. Det finns dock två 
huvudsakliga skillnader. För det första så försöker människor ibland att tillfredställa mer 
än ett behov i taget. För det andra så menade Alderfer att frustration för en högre 
behovsnivå kunde leda till ansträngningar att tillfredställa en lägre behovsnivå. Teorin är 
alltså också en slags behovshierarki men inte lika starkt ordnad som Maslows teori.25 
 

3.2.3 McClellands motivationsteori 
McClelland menade att individer med en stark prestationsorientering strävade efter att 
uppnå socialt accepterade bemödanden och aktiviteter. Dessa individer föredrog också 
uppgifter som krävde ansenliga mängder av ansträngningar men som var genomförbara. 
Dessutom kände sig individer, med ett stort behov av att prestera, tillfredställda när de 
löste arbetsproblem eller fulländade jobbuppgifter. Individer med ett lågt behov av att 
prestera föredrog generellt sett enklare uppgifter och kände inte samma tillfredställelse 
som högpresterande individer. McClelland hävdade att skillnader i 
prestationsorienteringen huvudsakligen var den primära anledningen till att människor 
skilde sig på olika ansträngningsnivåer de utövade för att uppnå arbetsuppgifter och 
mål.26 
 

3.2.4 Herzbergs tvåfaktorsteori 
Herzberg, Mausner och Snyderman presenterade 1959 sina resultat där de studerade 
förhållandet mellan motivation och arbetstillfredsställelse. De utförde en undersökning på 
några olika fabriker i Pittsburghsområdet och de tillfrågade var både ingenjörer och 
ekonomipersonal på företagen. Undersökningsdeltagarna fick under intervjuer berätta om 
olika tillfällen och händelser som de upplevde som bra respektive dåliga på jobbet. 
Resultatet av dessa intervjuer mynnade ut i tvåfaktorsteorin som handlar om olika 
faktorer indelade i två dimensioner som är avgörande för hur man upplever 
arbetstillfredsställelsen. Dessa dimensioner är hygienfaktorer och motivationsfaktorer.27 
 
Herzberg menar att hygienfaktorer är detsamma som behov av lägre ordning, likt de som 
befinner sig längst ner i Maslows behovshierarki. Faktorerna har ingen motiverande 
                                                 
24 Hughes, Ginnett, Curphy, 2002 
25 Ibid 
26 Ibid 
27 Herzberg, Mausner och Snyderman, 1993 
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effekt i själva arbetslivet men styr ifall man vantrivs eller inte vantrivs på sitt arbete. 
Motivationsfaktorerna är istället detsamma som konkreta behov av högre ordning. Det 
finns alltså behov av att tillfredställa dessa faktorer. Om inte dessa faktorer är 
tillfredställda kommer det leda till motivation för att täcka behov vilket i sin tur leder till 
handling.28 
 
Hygienfaktorerna är sex stycken till antalet (Tabell 1). Övervakning betyder i vilken grad 
en anställd övervakas av sina överordnade. Arbetsförhållanden handlar om hur det rent 
fysiskt ser ut på arbetsplatsen, t ex ljus, buller och utformning. Medarbetare handlar om 
förhållandet mellan alla kollegor på arbetet. Lön inbegriper de monetära medel som 
anställda tjänar på företaget inklusive ekonomiska belöningar. Policys och procedurer är 
den organisation och de arbetssätt som företaget använder. Anställningstrygghet handlar 
om allt det som berör en persons anställning som t ex uppsägningsskydd och företagets 
aktuella status.29 
 
Motivationsfaktorerna i sin tur är fem stycken (Tabell 1). Prestation är resultatet av det 
arbete man genomfört. Erkännande handlar om de känslor man blir delgiven utifrån det 
arbete som genomförts. Själva arbetet innefattar det som beskriver hur arbetet är, t ex om 
det är intressant, varierande, etc. Ansvar är den kontroll man har över sin egen 
arbetssituation. Avancemang och utveckling handlar om de möjligheter till utbildning 
och hur man kan kliva uppåt i hierarkin.30 
 

Motivationsfaktorer Hygienfaktorer 
Prestation Övervakning 

Erkännande Arbetsförhållanden 
Själva arbetet Medarbetare 

Ansvar Lön 
Avancemang & Utveckling Policys & Procedurer 

 Anställningstrygghet 
 

Tabell 1 – Lista över alla faktorer från Herzbergs tvåfaktorsteori 
Källa: Leadership, 4th edition, Hughes, Ginnett, Curphy, egen översättning 

 
Herzberg menar att de faktorer som leder till trivsel inte är samma faktorer som leder till 
vantrivsel. Om t ex goda arbetsförhållanden finns och en bra lön betalas ut så skapar inte 
det någon trivsel (motivation) utan bara ett tillstånd av icke vantrivsel. Samma sak gäller 
även de faktorer som leder till trivsel. Genom att ha intressanta och varierande 
arbetsuppgifter, få erkännande för väl utfört arbete, etc. så bidrar det till att skapa trivsel, 
men en avsaknad av dessa leder inte till vantrivsel, utan till ett tillstånd av icke trivsel. 
Motivationsfaktorerna är bundna till arbetets innehåll och leder alltså till trivsel när de 
finns, men inte till vantrivsel när de saknas. Hygienfaktorerna i sin tur är bundna till 

                                                 
28 Abrahamsson och Andersen, 2000 
29 Hughes, Ginnett, Curphy, 2002 
30 Ibid 
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förhållandena på arbetsplatsen och kan skapa vantrivsel ifall de saknas, men inte skapa 
trivsel ifall de finns.31 Se Tabell 2. 
 

 Motivationsfaktorer Hygienfaktorer 
Finns Trivsel Icke vantrivsel 
Finns ej Icke trivsel Vantrivsel 

 
Tabell 2 – Effekterna av existensen av motivations- och hygienfaktorer 

Källa: Abrahamsson och Andersen, 2000 
 
En del har tolkat Herzbergs tvåfaktorsteori som att hygienfaktorerna måste vara uppfyllda 
för att motivationsfaktorerna ska kunna verka. Eftersom de två dimensionerna är 
oberoende av varandra så stämmer inte den tolkningen. Att dimensionerna är oberoende 
av varandra gör också att det finns fyra tillstånd som en människa kan befinna sig i.32 Se 
tabell 3. 

 Tillfredställelse i 
arbetet (trivsel) 

Vantrivsel i 
arbetet 

Tillstånd 1 Hög Låg 
Tillstånd 2 Låg Hög 
Tillstånd 3 Hög Hög 
Tillstånd 4 Låg Låg 

 
Tabell 3 – Kombinationer av trivsel och vantrivsel 

Källa: Abrahamsson och Andersen, 2000 
 
Det är alltså möjligt att ha både hög trivsel och hög vantrivsel samtidigt, men det bästa 
resultatet är en kombination av hög trivsel och låg vantrivsel. Om det inte är som i den 
bästa kombinationen måste man arbeta för att reducera vantrivseln och skapa möjlighet 
för att öka trivseln.33 
 

3.3 Teoridiskussion 
Samhällets utveckling går alltmer i en riktning mot plattare organisationer där en anställd 
kan påverka sin egen och företagets situation i allt större utsträckning. För att kunna 
hantera en organisation med många anställdas åsikter måste det därför finnas någon form 
av styrmedel. Ägarstyrning i form av Corporate Governance är just ett sådant verktyg 
som också genomsyras av fokus på effektivitet. 
 
Om man sedan diskuterar motivation i dagens läge handlar det framförallt om de 
moderna teorier som Corporate Governance innefattar. Detta är naturligt med tanke på att 
samhället i stort är på väg i en riktning med fokus på effektivitet. Däremot finns det 
fortfarande många organisationer och branscher som har en produktivitetsorienterad 
traditionell struktur där de anställda nästan helt saknar inflytande över de beslut som tas. 
                                                 
31 Herzberg, Mausner och Snyderman, 1993 
32 Abrahamsson och Andersen, 2000 
33 Ibid 
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Det betyder att den moderna teoribildningen inom Corporate Governance som finns idag 
inte är helt anpassad till organisationer med fokus på produktivitet.  
 
Telemarketing är en bransch där varje telefonförsäljare är relativt strikt styrd och inte har 
så stort inflytande över sitt arbetssätt. Telemarketingföretagen tillhör dessutom oftast den 
typ av organisationer som har sin fokus på produktivitet vilket gör att de passar bra som 
studieobjekt i denna undersökning. 
 
Här nedan följer en figur över hur den moderna och den traditionella teorin kan kopplas 
samman. 
 
 

 
 

Figur 2 – Relationen mellan moderna och traditionella teorier 
Källa: Egen konstruktion 

 
Om man också studerar Agentteorin och dess koppling till motivation, där fokus ligger på 
yttre faktorer, så finns det många likheter med Herzbergs hygienfaktorer. Precis samma 
sak gäller för Stewardship-teorin och Herzbergs motivationsfaktorer. 
 

3.3.1 Varför Herzberg av de traditionella teorierna? 
Alla de tre traditionella teorierna av Maslow, Alderfer och McClelland har mötts av 
varierande kritik. Den generella kritiken mot dessa typer av behovsteorier är dock att de 
nästan bara behandlar inre faktorer och bortser från yttre förklaringar av motivation.34 
Det är också en av förklaringarna varför vi inte valt någon av ovanstående teorier som 
underlag för vår uppsats. 
                                                 
34 Abrahamsson och Andersen, 2000 
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En annan förklaring till varför vi inte har valt att undersöka någon av Maslows, Alderfers 
eller McClellands teorier är att vi anser att de alla tre är för grundläggande och generella 
för att kunna användas som underlag för att hitta mätbara faktorer. Genom att de alla är 
så pass generella blir då en operationalisering av begreppen svår att utföra enligt vår 
mening. 
 
Ytterligare en förklaring till att de inte används är att dessa tre teorier inte heller känns 
lika tydligt förknippade med motivation och företagsekonomi som Herzbergs 
tvåfaktorsteori gör. Herzbergs teori är mer konkret och specifik än de andra teorierna. I 
tvåfaktorsteorin presenteras också ett antal faktorer som vi tydligare kunde kopplas till 
motivation och företagsekonomi. 
 
Vidare så är Herzbergs teori väldigt omstridd vilket gör den ännu mer intressant att 
undersöka.  
 
Kritiken mot de olika behovsteorierna har påverkat inriktningen på vår undersökning. Vi 
valde att utgå ifrån Herzbergs tvåfaktorsteori eftersom vi upplever att den är den mest 
konkreta och genomarbetade teori som kan användas i vår undersökning. De andra 
behovsteorierna var för generella för att kunna operationaliseras på ett bra sätt. Dessutom 
kändes de inte helt tydligt kopplade till ämnet. 
 
Tidigare forskning gällande Herzbergs tvåfaktorsteori har generellt sett oftast bara 
behandlat själva faktorerna och hur de påverkar människornas uppfattning av trivsel 
respektive vantrivsel. Vi vill med vår undersökning även lyfta in försäljningsstatistik som 
så tydligt kan mätas i den bransch vi undersöker. Det intressanta ska bli att se hur pass 
mycket Herzbergs tvåfaktorsteori och de olika telefonsäljarnas försäljningsstatistik 
egentligen hänger ihop. 
 

3.3.2 Tidigare forskning gällande Herzbergs tvåfaktorsteori 
Herzberg och hans tvåfaktorsteori har mötts av varierande kritik. Några av de punkter han 
har blivit kritiserad på är: 35 
 

• Metoden han använde för att samla in data samt att teorin inte är så generaliserbar 
som tidigare påståtts. Detta beroende på att undersökningen Herzberg gjorde 
endast behandlade två yrkesgrupper vilket gör att teorin inte blir representativ för 
andra yrkesgrupper. 

• Klassificeringen av några faktorer samt vilka faktorer som hör hemma var. 
Herzbergs kvalitativa intervjuer gick ut på att fråga respondenterna om hur de 
kände sig i olika situationer. Människor kan då lätt påverkas av sin egen självbild 
och relatera bra saker till sig själva medan dåliga saker skylls på organisationen. 

• Att teorin inte behandlar att individer är olika. Människor reagerar olika på olika 
saker som övervakning, lön, ansvar, erkännande, etc. 

                                                 
35 Brenner, Carmack, Weinstein; 1971; Abrahamsson och Andersen, 2000; Hughes, Ginnett, Curphy, 2002 
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Det finns också de som stödjer hans teori efter att ha genomfört undersökningar baserade 
på tvåfaktorsteorin. Svaren som forskarna erhållit bekräftar ofta de flesta av faktorerna i 
teorin, men det finns nästan alltid någon faktor som faller ur ramen. 
 

3.4 Referensram 
Herzbergs teori presenterar både hygien- och motivationsfaktorer vilka tar upp ett stort 
antal av de faktorer som berör motivation och arbetsinsats. Utifrån faktorerna valde vi att 
formulera enkätfrågor som kan härledas till dessa faktorer. Om man tar 
motivationsfaktorn Prestation som exempel så handlar den om den tillfredställelse som 
en anställd känner efter en framgångsrikt genomförd arbetsuppgift. För att få ett mätbart 
värde på denna faktor så har vi ställt frågorna på följande sätt. 
 

10. Jag blir stolt när min gubbe ligger långt fram på löparbanan.36 
 
Instämmer inte alls      1    2    3    4    5    6    7    8      Instämmer helt 

 
24. Jag blir glad av nå mina säljmål. 

 
Instämmer inte alls      1    2    3    4    5    6    7    8      Instämmer helt 

 
Kopplingen mellan övriga faktorer och enkätfrågor är operationaliserade enligt samma 
tillvägagångssätt. En fullständig lista över vilka frågor som svarar mot vilka faktorer 
finns i metodkapitlet. 
 
I slutet av enkäten finns två stycken fritextfrågor där respondenterna med egna ord får 
beskriva vad som är bra respektive dåligt med att arbeta på Televinken. Svaren på dessa 
frågor kommer att sammanställas och sorteras utefter den faktor (från Herzberg) som de 
tillhör. 
 
En semistrukturerad intervju genomförs med en av de coacher som leder det dagliga 
arbetet för telefonförsäljarna. De diskussionsämnen som behandlas kan härledas från 
Herzbergs tvåfaktorsteori. Svaren på dessa frågor kommer att behandlas på samma sätt 
som svaren på fritextfrågorna i enkäten. 
 
 

                                                 
36 På Televinken finns det en dataprojektor som hela tiden visar hur det går för säljarna. Denna statistik 
illustreras i form av en löparbana där den ledande telefonsäljaren är placerad längst fram. 
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4 Metodiskt tillvägagångssätt 

4.1 Vetenskaplig ansats 
I denna undersökning kommer det vara ett samhällsvetenskapligt studieämne som skall 
undersökas då det kännetecknas av att det alltid på något sätt kan kopplas till människors 
verklighet. Verkligheten är komplex och varje människa tolkar den utifrån sina egna 
erfarenheter och iakttagelseförmågor.37 Vi kommer att återge en tolkad verklighet utifrån 
vår egen förståelsehorisont som kommer att vara baserad på insamlad och registrerad data 
hos vårt undersökningsobjekt. 
 
Inom samhällsvetenskaperna delas data in i hårda och mjuka värden. Hårda data kan 
kvantifieras med hjälp av siffror medan text, ljud och bilder är exempel på mjuka data.38 
Vår undersökning kommer att behandla hårda data i form av statistik från företaget vi 
undersöker samt genom en enkät med redan kvantifierade värden. Vår enkät kommer 
också att innehålla några frågor som kommer besvaras med text vilket betyder att vi 
kommer ha inslag av mjuka data i vår enkätundersökning också. Även intervjuer är en 
typ av mjuka data som kommer behandlas i uppsatsen. 
 
Vid en samhällsvetenskaplig studie är ett av målen att integrera teori och empiri. 
Eftersom att vi utgår ifrån en teori, som tidigare har blivit kritiserad, för att sedan värdera 
tillförlitligheten i densamma är det en deduktiv uppsats vi kommer att göra. Utifrån 
teorins bestämda förutsättningar kommer vi sedan att arbeta oss fram till en slutsats.39 
 

4.2 Forskningsstrategi 
När en forskare ska genomföra en undersökning finns det egentligen inget sätt som är rätt 
eller fel. Det måste varje forskare bestämma själv utifrån vilken forskningsstrategi som 
bäst kan angripa den frågeställning som finns formulerad. Av de fem strategier som 
Denscombe presenterar är fallstudie den strategi som kommer att användas i vår 
undersökning. Detta eftersom att studien grundligt kommer att undersöka just ett företag i 
en bransch. Vidare kommer undersökningen att ske på ett företag där de anställda 
uppträder i sin naturliga miljö utan förändring eller påverkan från vår sida. Detta för att 
en så ”riktig” verklighet som möjligt ska kunna registreras.40 
 

4.3 Metodiskt angreppssätt 
För att analysera och uttrycka undersökningsdata kan man använda en kvantitativ eller 
kvalitativ ansats. Skillnaden ligger i hur data man samlat in uttrycks och analyseras. Den 
kvantitativa delen av vår undersökning kommer att grundas på en enkät där 
respondenternas verklighet kommer att definieras som mätbara variabler. Nästan alla 

                                                 
37 Johannesen/Tufte, 2003 
38 Ibid 
39 Andersen, 1990 
40 Denscombe, 1998 
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frågor som enkäten innefattar kommer då att kunna uttryckas i sifferform och analyseras 
med matematisk-statistiska beräkningsmetoder.41 Även försäljningsstatistik från det 
undersökta företagets databaser kommer att samlas in. Statistiska samband mellan dessa 
kvantitativa data kan då också ge oss grund för de resultat och slutsatser vi kommer fram 
till eftersom det är ett väldokumenterat sätt att använda för analyser av studieobjekt.42 
 
Undersökningen kommer också att innehålla en del kvalitativa inslag. Det som främst 
kan nämnas som det kvalitativa i undersökningen är de två öppna frågor som ingår i 
enkäten samt en intervju med en säljcoach på företaget. 
 
För att kunna bekräfta resultaten samt för att öka validiteten i vår studie kommer vi att 
använda både en kvantitativ och en kvalitativ metod.43 De kvantitativa metoder vi 
använder klassas enligt Denscombe under begreppen frågeformulär respektive 
registerdata eftersom att det handlar om en gruppenkät respektive statistik från databaser. 
Den kvalitativa del vi använder i uppsatsen indelas enligt Denscombe under begreppet 
intervjuer. Vi är fullt medvetna om att det är osannolikt att de olika metoderna kommer 
ge en exakt entydig punkt som visar verkligheten, men vi förstår och tror att de kommer 
att peka i samma riktning.44 
 

4.4 Datainsamling 
Datainsamlingsmetoden som vi kommer att använda oss av är utfrågningsmetoden 
eftersom studien behandlar både enkätundersökning och intervju.45 Enkätundersökningen 
klassas som primärdata då all data som inkommer är från en primärkälla, alltså från den 
som svarar på enkäten. Även intervjuerna är primärdata då de kan härledas till den som 
intervjuas. De sekundärdata vi kommer att använda oss av är insamling av statistik från 
telefonförsäljarna på företaget vi undersöker. 
 

4.4.1 Primärdata 
För att vi ska kunna svara på vår frågeställning är det viktigt för oss att få information 
direkt från våra undersökningsobjekt. Utan deras direkta svar anser vi att det inte skulle 
bli ett lika bra svar på vår fråga. Alternativen till hur man ska samla in dessa data är flera 
och i vårt fall föll valet på gruppenkät och intervju. 
 

4.4.1.1 Gruppenkät 
Eftersom vi gör en undersökning på personal på ett telemarketingföretag där ett antal 
personer ska undersökas tyckte vi att en gruppenkät lämpade sig för ändamålet. 
Gruppenkäter använder vi för att kunna täcka ett så stort antal undersökningsobjekt som 
möjligt på telemarketingföretaget. Vidare kan vi med en enkät jämföra de olika 
                                                 
41 Lekvall, 2001 
42 Edling, Hedström, 2003 
43 Denscombe, 1998 
44 Ibid 
45 Andersen, 1990 
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telefonförsäljarna och få fram olika statistiska samband. Det är också ett billigt och enkelt 
sätt för att få alla närvarande att svara. Sannolikheten att de inte skulle svara på en sådan 
enkät är ganska liten och bortfallet i en sådan undersökning skulle snarare präglas av att 
några personer inte vill svara på vissa av frågorna. 
 
Risken med en gruppenkät är att respondenterna kan påverkas av en gruppledare eller av 
sina arbetskamrater. För att minska denna risk såg vi till att inga andra än vi som gör 
undersökningen kommer få att ta del av svaren som varje enskild anställd har svarat. 
Vidare fick alla anställda sitta på sin arbetsplats när de besvarade enkäten för att inte 
påverkas alltför mycket av varandra. Valet av plats där de fick besvara enkäten grundades 
också i att vi ville försöka skydda anonymiteten för respondenterna. Denna anonymitet 
handlade då främst i att skydda de anställda från att någon annan än oss som gör 
undersökningen skulle få ta del av deras svar. 46 
 

4.4.1.2 Utformning av enkäten 
Vi har gjort en enkät bestående av 40 frågor. De första 7 frågorna handlar om generell 
bakgrundsdata om varje person, t.ex. ålder och utbildningsnivå. Nästföljande 31 frågor är 
påståenden som respondenterna fick fylla i graderade svarsalternativ (1-8) med 
Instämmer helt eller Instämmer inte alls. Dessa attitydfrågor är tänkta att mäta antingen 
motivationsfaktorer, hygienfaktorer eller för att mäta den allmänna attityden hos varje 
säljare. 
 
Några frågeställningar finns representerade två gånger. Detta är en medveten strategi för 
att kunna jämföra svaren på dessa två frågor. Är det ingen, eller väldigt liten, skillnad på 
vad en person svarat på dessa frågor så tyder det på att respondenten har tänkt igenom 
sina svar ordentligt vilket i sin tur ger högre tillförlitlighet. 
 
Om enkätfrågorna handlar om vitt skilda ämnen så är det lämpligast att ordna dem i 
ämnesblock.47 Frågorna i denna är enkät är så tydliga och enkla att förståelsen för dem 
inte minskar om de ligger blandade med varandra. Vi har valt att blanda frågorna för att 
inte tråka ut respondenterna. 
 
De flesta frågor är utformade så att en, hos respondenterna, positiv inställning ger ett svar 
till höger på skalan. På ett antal frågor har vi vänt på frågan (så att en positiv inställning 
ger ett svar till vänster på skalan) för att minimera risken att respondenterna av lathet 
eller av vana kryssar i samma svarsalternativ på alla frågor. Vilka frågor som använder 
omvänd skala redovisas i Tabell 4. 
 
Olika metodböcker förordar olika strategier när det gäller antalet svarsalternativ.48 Vi har 
valt att använda oss av åtta stycken alternativ. Anledningen till det blev ett jämnt antal 
alternativ är att vi ville få respondenterna till att verkligen ta ställning till varje fråga. Vi 

                                                 
46 Dahmström, 2000 
47 Ibid 
48 Ibid 
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såg dessutom hellre att det var för många alternativ än för få. Det går dessutom att i 
efterhand gruppera ihop alternativen två och två för att få fyra alternativ. 
 
De sista två frågorna är mer av kvalitativ art där vi frågar om det bästa respektive det 
sämsta de upplevde på företaget. Den näst sista frågan är starkt kopplat till trivsel och den 
sista till vantrivsel. Dessa frågor är med i enkäten av två anledningar. För det första vill vi 
kunna se om det är motivationsfaktorer som leder till trivsel och om det är hygienfaktorer 
som leder till vantrivsel. För det andra så vill vi kontrollera om det är något väsentligt 
som vi har missat att fråga om i enkäten. 
 

4.4.1.3 Enkätens frågor 
Här följer en förklaring av de frågor som ingår i enkäten. Frågorna är sorterade efter de 
faktorer som de avser att mäta. Frågor som är markerade med (#) är utformade med 
omvänd skalordning. Se tabell 4. 
 
Typ     Frågor 
Bakgrundsvariabler   1-7 
Motivationsfaktorer 
 Prestation   10, 24 
 Erkännande   9, 27 
 Själva arbetet   21, 38 
 Ansvar    12, 13 
 Avancemang & Utveckling 15, 16, 28 
Hygienfaktorer 
 Övervakning   30#, 34 
 Arbetsförhållanden  17-19, 26, 31 
 Medarbetare   11, 32#, 36 
 Lön    20, 29# 
 Policys & Procedurer  22, 23 
 Anställningstrygghet  35# 
Allmän attityd till arbetet  8, 14, 25#, 33#, 37 
Öppen fråga om tillfredställelse 39 
Öppen fråga om missnöje  40 
 
Tabell 4 – Lista över vilka frågor som operationaliserats från vilka faktorer 
Den fullständiga enkäten redovisas i Bilaga 1 
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4.4.1.4 Test av enkät 
De personer som skapar en enkätundersökning har alltid en uppfattning om hur de vill att 
en enkät ska tolkas. Att alla som svarar på enkäten tolkar den på ett sätt som skaparna vill 
att den ska tolkas är i det närmaste en utopi. Därför är det bra att testa enkäten på en 
mindre grupp respondenter innan den stora undersökningen för att kunna korrigera 
eventuella otydligheter. Testenkäten bör helst besvaras av personer som tillhör den 
målgrupp som undersökningen vänder sig till. Man bör göra detta för att öka 
svarsfrekvensen samt för att få så fullständiga och sanningsenliga svar som möjligt.49  
 
Vi valde därför att testa enkäten på fem personer som studerar på Södertörns Högskola 
för att få en så tydlig enkät som möjligt. Av personerna som tillfrågades arbetade ingen 
inom telemarketingbranschen. Däremot hade tre av dem arbetat inom callcenterbranschen 
och en av de tillfrågade hade dessutom arbetat på ett telemarketingföretag. 
Testpersonerna ombads att föreställa sig en situation där de arbetade på ett 
telemarketingföretag för att de skulle vara så lika den riktiga målgruppen som möjligt. 
 
När vi sedan gick igenom alla testsvar fick vi värdefull information om hur enkäten var 
upplagd. Vissa korrigeringar gjordes från den ursprungliga enkäten för att den bättre 
skulle passa den slutliga målgruppen. Det bör tilläggas att alla ”testpersoner” var 
fristående gentemot konstruktörerna av enkäten men fanns inom samma typ av 
studiemiljö vilket kan ha påverkat deras förståelse för enkätens frågor. 
 

4.4.1.5 Semistrukturerade intervjuer 
I denna uppsats har vi valt en semistrukturerad intervju för att vi anser att det passar bäst 
för vår undersökning. Respondenten kommer relativt fritt att få prata inom ämnets ram 
och får gärna också utveckla sitt resonemang. Ämnena kommer inte att presenteras i 
strikt sekventiella steg utan kommer att anpassas efter respondentens svar.50 Detta för att 
respondenten ska kunna utveckla sina svar på ett djupare plan. Anledningen till att vi 
väljer att genomföra denna intervju är att vi vill få en ytterligare synvinkel på vad 
telefonsäljarna tycker om olika faktorer. Intervjun syftar även till att fånga upp eventuella 
faktorer som vi har missat att ta med i undersökningen. 
 

4.4.2 Sekundärdata 
För att kunna mäta telefonförsäljarnas motivation gentemot deras prestation behöver vi 
samla in lite statistik. Denna statistik kommer att hämtas från företagets databaser och det 
är den sekundärdata vi kommer att behandla i vår undersökning. 

                                                 
49 Dahmström, 2000 
50 Denscombe, 1998 
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4.4.2.1 Insamling av försäljningsstatistik 
I Televinkens databaser lagras bl.a. information om antalet försäljningar som säljarna gör. 
Vi har fått tillgång till denna statistik för att kunna söka samband med de variabler som 
insamlas i enkäten.  
 
Försäljningsstatistiken är lagrad som antalet försäljningar varje säljare slutfört per 
arbetspass. Ibland deltar säljarna i utbildningar på arbetstid vilket gör att antalet 
försäljningar under dessa pass blir lidande. För att utbildningarna inte ska påverka 
statistiken finns även ett värde som visar antalet försäljningar per arbetad timme. 
 
Som tidigare nämnts arbetar telefonsäljarna med flera olika uppdrag. Dessa uppdrag 
varierar mycket i sin karaktär och är därför olika svåra att sälja. Vi kan därför inte 
jämföra dessa uppdrag mot varandra. 
 
Inom varje uppdrag finns det dessutom olika kundregister som telefonsäljarna ringer till, 
exempelvis befintliga kunder, kunder som fått reklamutskick eller pensionärer (som 
förväntas vara hemma på dagtid). Precis som när det gäller olika uppdrag skiljer sig dessa 
register mycket åt gällande hur svårt det är att lyckas med en försäljning. Vi kan därför 
inte heller jämföra försäljningssiffror från ett uppdrag med siffror från ett annat uppdrag. 
 
En annan faktor som påverkar antalet försäljningar, som en säljare gör, är tidpunkten. 
Konsumentprodukter är mycket enklare att sälja på kvällstid medan företagsinriktade 
produkter eller tjänster säljer bättre på dagtid. 
 
För att få fram ett bra värde på hur duktiga säljarna är har vi med ovanstående 
förutsättningar kommit fram till att nedanstående metod ger mest rättvisande värden. 
 
Vid 34 olika arbetspass har vi sorterat ut de säljare som arbetat med samma uppdrag på 
samma databas. Därefter beräknades antalet försäljningar per timme för dessa personer 
samt ett genomsnittligt värde. Säljarnas individuella värden jämfördes med det 
genomsnittliga för att få en kvot som visar hur duktiga de varit. Dessa värden läggs sedan 
ihop för att få fram en genomsnittlig kvot för varje säljare för att se hur deras totala 
prestation har varit de senaste månaderna. Se exempel i Tabell 5. 
 
 1 Jan - Kväll 2 Jan - Dag 2 Jan - Kväll 3 Jan – Dag 
 Üppdrag 1 Uppdrag 2 Uppdrag 3 Uppdrag 2 
 Antal Kvot Antal Kvot Antal Kvot Antal Kvot 

Genomsnittlig 
Kvot 

Anna 16 2,0   15 1,5 4 1,0 1,50 
Bertil 8 1,0 1 0,5   2 0,5 0,66 
Ceasar   4 2,0 5 0,5 6 1,5 1,33 
David 0 0,0 1 0,5 10 1,0   0,50 
Genomsnitt 24 1 6 1 30 1 12 1  
 
Tabell 5 – Förklaring av insamlande och beräkning av försäljningsstatistik 
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4.5 Urval 
Företag som verkar inom telemarketingbranschen ser relativt snarlika ut i sin 
uppbyggnad. Det finns en ledning som sätter upp och sköter verksamheten samt coacher 
som stöttar sina telefonförsäljare när de försöker genomföra försäljningar. Eftersom 
skillnaden inte är så stor mellan telemarketingföretag gjorde vi ett bekvämlighetsurval 
vid valet av vårt undersökningsföretag. Företaget ligger beläget i Stockholm och genom 
kontakter kunde vi enkelt få tillgång till sådana sekundärdata vi behövde vilket också 
motiverar valet av företag. 
 
Valet av dag när enkätundersökningen skulle genomföras var helt slumpmässig. Vi 
besökte telemarketingföretaget en dag som passade både företaget och oss bra. 
 
Statistiken som finns i företagets system är uppdelad per datum. För att få så aktuella 
siffror som möjligt att arbeta med valde vi att hämta statistik under de senaste två 
månaderna från det att enkätundersökningen genomfördes. 
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5 Empiri 

5.1 Enkäten 
Enkätundersökningen har delats ut i två omgångar. Första omgången delades den ut till 
alla de 20 telefonsäljare som arbetade den dagen. Fyra dagar senare, vid den andra 
omgången delades enkäten enbart ut till sex säljare. Övriga säljare som arbetade vid det 
andra insamlingstillfället hade redan svarat på enkäten tidigare. 
 

5.1.1 Bakgrundsvariabler 
Sammansättningen av respondentgruppen är intressant att studera eftersom att dessa kan 
ge en bild om huruvida bakgrundsvariabler har någon koppling till motivations- och 
prestationsnivå. 
 
I Diagram 1 visas åldersfördelningen på de 14 kvinnor och 10 män som deltog i studien. 
Genomsnittlig ålder för kvinnorna var 18,6 år, motsvarande siffra för männen var 20,5 år. 
 

Frekvensdiagram - Ålder och Kön
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Diagram 1 – Frekvensdiagram över respondenternas ålders- och könsfördelning 
Källa: Egna beräkningar 
 
Det kan även vara intressant att se om säljarnas utbildningsnivå har någon inverkan på 
övriga variabler. Som Diagram 2 visar så går majoriteten av kvinnorna i gymnasiet 
medan de flesta män är färdiga med sina gymnasiestudier. 
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Frekvensdiagram - Utbildning och Kön
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Diagram 2 – Frekvensdiagram över respondenternas utbildningsnivå fördelat på kön 
Källa: Egna beräkningar 
 
En annan bakgrundsvariabel som kan vara av intresse är den som handlar om hur många 
timmar per vecka som varje säljare arbetar. På ett antal av enkäterna fick vi här helt 
orimliga svar. Ett par personer hade skrivit att de arbetade mellan 80-120 timmar per 
vecka. Vi misstänkte att frågan hade tolkats som antalet timmar per månad. När vi 
kontrollerade antalet timmar mot de senaste månadernas timrapporter så fick vi bekräftat 
att våra misstankar stämde. Istället för att använda insamlade och ungefärliga värden så 
bestämde vi oss att för samtliga säljare använda värden från historiska timrapporter i 
datasystemet. 
 
I Diagram 3 redovisas hur antalet arbetstimmar per vecka är fördelat på både åldrar och 
kön. Kvinnor arbetar i genomsnitt 19 timmar per vecka medan män arbetar 28 timmar. 
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Diagram 3 – Antalet arbetstimmar per vecka fördelat på ålder och kön 
Källa: Egna beräkningar 
 

5.1.2 Attitydfrågor 
I enkäten fick respondenterna svara på 31 frågor med graderade svarsalternativ. Svaren 
på dessa frågor är tämligen ointressanta innan de analyseras och sätts i relation till 
varandra. Eftersom att medelvärden eller dylikt inte har någon inverkan eller betydelse 
för analysen så finns det ingen mening att presentera sådana. Av dessa anledningar väljer 
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vi att inte presentera svaren på dessa frågor i detta kapitel. Alla respondenternas svar 
presenteras istället i bilaga Enkätsvar för den som är intresserad. 
 

5.1.3 Fritextfrågor 
De två sista frågorna i enkäten var konstruerade som öppna frågor som handlade om vad 
som var bra respektive dåligt med att arbeta som säljare på Televinken. Här presenterar vi 
en sammanfattning av vad respondenterna har svarat på dessa frågor. 
 
39. Nämn någon eller några BRA saker med att arbeta på Televinken 
 

18 av respondenterna har skrivit svar i stil med att de gillar stämningen på företaget, 
att kollegor, coacher och chefer är bra.  
 
Något färre respondenter, 16 stycken, skriver att de gillar lokalen, att den är ljus och 
fräsch samt att arbetsplatserna har bra stolar, skrivbord etc. 
 
Tre personer har skrivit att de gillar säljtävlingarna som anordnas på företaget. 
 
Åtta av respondenterna svarar att de tycker att lönen är bra. Hälften av dessa nämner 
även att de gillar möjligheten att få bonus om de säljer bra.  
 
På tre av enkäterna så har respondenterna skrivit att de tycker att arbetstiderna passar 
dem bra, de gillar att kunna styra tiderna själva. 
 
Några enstaka  svar handlade om att de uppskattade de fester som företaget 
arrangerar för personalen. 
 
Två personer skriver att de uppskattar uppdragen de arbetar med och att de tycker att 
det är bra att kunna rotera mellan olika uppdrag. 
 
Fem personer skriver att Televinken är ett bra ställe att lära sig säljteknik och 
utvecklas på. 

 
 
40. Nämn någon eller några DÅLIGA saker med att arbeta på Televinken. 
 

Sex av respondenterna skriver om stämningen på företaget. Att allas humör påverkas av 
varandra när någon är negativ och att samspelet med coacherna inte är perfekt. 
 
Tre personer svarar att det dåliga med företaget är att tekniken inte fungerar och att det 
händer ganska ofta. 
 
På två av enkäterna skriver respondenterna att ledningen är luddig gällande siffror, lön, 
provision, tid och projekt. 
 
Två respondenter tycker inte att det geografiska läget är helt optimalt. 
 
På enkäterna svarar också fyra personer att det dåliga med företaget är lönen. 
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Två stycken av de anställda skriver att de är missnöjda med rasterna. 
 
Lika många respondenter menar att arbetet inte är utvecklande och att utbildningen är dålig. 
 
Tre personer skriver att arbetsmiljön inte är helt tilltalande. 
 
Något enstaka svar handlade om osäkerhet i anställningen. 
 
Sex respondenters svar handlar om själva arbetet och att uppdragen inte alltid är roliga, 
enformiga, inte motsvarar utbildning och att de upplever stress. 

 

5.1.4 Bortfall 
Frågorna sam behandlade faktorn Ansvar visade sig vara svåra för respondenterna att 
svara på, vi fick många frågor om dessa två frågeställningar. Vi märkte ganska omgående 
att frågorna var för otydliga och vi hade inte möjlighet att förklara vår avsikt med frågan 
för respondenterna. Av denna anledning beslutade vi att respondenterna inte skulle 
behöva besvara dessa frågor. Vissa respondenter hade redan hunnit svara på dessa frågor. 
Bortfallet på dessa frågor är inte medräknat i nedanstående två stycken. 
 
Alla 26 enkäter som delades ut fick vi tillbaka, det externa bortfallet var således 
obefintligt. Två enkäter saknade svar på fyra frågor. Några av dessa frågor var de mest 
relevanta frågorna vilket gjorde att vi beslutade att helt makulera dessa två enkäter.  
 
Det fanns även två enkäter som saknade svar på en fråga var. Den ena enkäten saknade 
svar på en fråga som vi inte gör någon beräkning på. Den andra enkäten saknade svar på 
en fråga som vi hade dubbla frågeställningar om, men med omvänd skala. Denna fråga 
har av oss fått ett svar som motsvarar det som respondenten har svarat på den andra 
frågeställningen om samma faktor.  
 

5.2 Insamling av försäljningsstatistik 
Försäljningsstatistiken för vardera respondenten har vi hämtat från det undersökta 
företagets databaser. Den sammanställda försäljningskvoten51 redovisas i bilaga 
Enkätsvar. 
 

5.3 Intervju 
En semistrukturerad intervju genomfördes med en av säljcoacherna på Televinken. 
Intervjun ägde rum den 24 maj 2006. Respondenten har arbetat som coach i ungefär fyra 
månader och arbetade dessförinnan som telefonsäljare på samma företag. Respondenten 
arbetar nu 50% av sin arbetstid som coach och 50% som telefonsäljare. 
 

                                                 
51 Förklaring till hur Försäljningskvoten beräknas finns beskrivet i kapitlet Metod. 
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Vi presenterade ganska övergripande frågeställningar som respondenten sedan fick prata 
relativt fritt kring. Nedan följer en sammanfattning av vad respondenten berättade under 
intervjun. 
 
När vi frågade vad telefonsäljarna oftast brukar uttrycka sitt missnöje över så berättade 
respondenten att det framförallt handlar om missnöje över karaktären på det uppdrag de 
har blivit tilldelade. Ett av de tre uppdrag som säljarna arbetar med just nu är impopulärt. 
Detta beror inte på att det är svårare att sälja, eller att det är svårare att få provision. 
Orsaken är snarare att det enligt säljarna är en tråkig produkt som erbjuds. Ibland visar 
säljarna sitt missnöje över att de en viss dag, trots en hög ansträngning, inte sålt 
tillräckligt bra för att komma upp i de nivåer som genererar bonuslön. 
 
Vi frågade även vad säljarna i allmänhet tycker är bra. Här svarar respondenten att 
säljarna tycker om att se effekten av vad de har presterat. De gillar både att se sin 
försäljning på resultattavlan på väggen men även att få feedback av coacherna. Detta 
både för att de drivs av att tävla mot sig själv men även för att visa upp för andra och få 
beröm för sin prestation. I övrigt så uppskattar säljarna när coacherna är tydliga och ger 
konkreta instruktioner. Respondentens coachstil har utvecklats från att bara vara tydlig 
till att vara tydlig, förklarande och rättvis. Detta är något som verkligen uppskattas av 
säljarna. 
 
På frågan om vad som är säljarnas vanligaste förklaring till att det gått dåligt att sälja en 
dag så får vi svaret att det nästan uteslutande handlar om bortförklaringar som att de bara 
fått kontakt med ointresserade och griniga kunder. Det är väldigt sällan som respondenten 
får höra orsaker som beror på säljarna. Någon gång ibland kan säljarna dock säga att de 
inte presterat pga huvudvärk eller för lite sömn. 
 
Vi frågade om respondenten hade provat någon coachstrategi som inte alls fungerat som 
förväntat. Här fick vi berättat för oss om en helg för ett par veckor sedan. Det var två 
uppdrag som skulle säljas, ett impopulärt och ett populärt. För att få säljarna motiverade 
så skulle de få sälja på det populära uppdraget efter lunch om de arbetade på det 
impopulära innan lunch. Respondenten trodde att detta skulle fungera som morot. Det 
visade sig att detta inte fungerade alls. Säljarna slappade innan lunch för att sedan arbeta 
normalt efter lunch. Respondenten lärde sig att det måste finnas någon koppling mellan 
prestation och belöning och att detta är speciellt viktigt när man arbetar med så pass unga 
personer som på Televinken. 
 
Vi frågade om vad som gör att säljarna presterar bättre, vilka knep som höjer 
prestationen. Här svarar respondenten att det är effektivt att sätta sig bredvid och lyssna 
på säljarens samtal. Säljarna skärper alltid till sig under denna stund. Effekten av detta 
stannar ofta kvar även efter att coachen har gått därifrån och detta beror på att säljarna då 
känner att det blir både roligare och effektivare om de anstränger sig. Andra saker som 
coachen brukar kunna hjälpa till med är att göra små förändringar i samtalsmanusen eller 
att påvisa möjligheterna till provision. För att få igång en hel grupp så är det effektivt 
med en extra säljtävling som ett komplement till de mer långvariga säljtävlingar som de 
har. Är det två säljare som halkat efter kan det vara effektivt att låta dessa tävla mot 
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varandra. Det brukar sporra de flesta. Respondenten är dock noga med att påpeka att alla 
säljare går igång på olika saker. 
 
Respondenten arbetar, som vi tidigare nämnt, också som säljare, även detta med mycket 
gott resultat. Vi frågade hur en perfekt säljdag ser ut. Här får vi höra att det är viktigt att 
känna sig utvilad och att vara på bra humör. Det är även viktigt att det inte är något som 
distraherar, inga störande ljud i lokalen och inga personliga bekymmer som skingrar 
tankarna. En dålig dag beskrevs på precis motsatt sätt.  
 
Då vi frågar vad det är som driver respondenten i sitt säljande så får vi höra att det nästan 
uteslutande handlar om en inre drivkraft. Respondenten beskriver det som en extrem 
prestationsångest. Att tävla mot de andra är inget som i sig ökar motivationen särskilt 
mycket. 
 
Vi frågade om respondenten visste att det fanns en chans att bli befordrad till coach om 
försäljningen gick bra och om det var något som sporrade. Att den möjligheten fanns var 
inget som respondenten visste om eller hade någon tanke på och det kom därför som en 
glad överraskning då det blev aktuellt. Respondenten tror inte att det är någon bra idé att 
informera säljarna om att det eventuellt kan behövas fler coacher framöver och att det 
kanske kommer att rekryteras internt. Även om det är en fördel att vara duktig som 
säljare när man arbetar som coach så är det stor skillnad mellan att vara en duktig säljare 
och att vara en duktig coach. Att vara coach ställer även krav på andra kvaliteter. Det 
skulle kunna bli dålig stämning bland säljarna om man använde befordran som 
motivation till bättre försäljning för att sedan göra rekryteringen på andra grunder än 
enbart försäljningsstatistik. 
 
På frågan om vad som respondenten skulle vilja förändra så fick vi svar som handlade 
om att det behövdes mer ordning och reda, mer disciplin, fokus på arbetet och tydligare 
rutiner. De metoder de använder passar inte helt och hållet på den unga skara säljare som 
arbetar där nu. Vi får även höra att nya rutiner för utvärdering och uppföljning av 
säljarnas prestation är på väg att införas och det är något som respondenten välkomnar. 
 
När vi frågar varför försäljningen har minskat de senaste månaderna så får vi svaren att 
det förmodligen beror på att det varit stor omsättning på både säljare och coacher samt att 
det har varit en del motsättningar mellan olika grupper av säljare. 
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6 Analys av insamlad data 

6.1 Sambandsanalys av svaren i enkäten 
För att kunna hitta de samband som uppsatsen syftar till så har vi valt att göra 
prickdiagram med regressionsanalyser mellan olika variabler. De flesta diagram 
innehåller variablerna Försäljningar och Fråga 14.  
 
Värdet på Försäljningar är en kvot som talar om hur duktig varje telefonförsäljare är. 
Värdet 1 motsvarar en genomsnittlig försäljningsvolym.52 
 
Värdet på Fråga 14 är det svar som varje telefonförsäljare har angivit på nedanstående 
fråga: 
 

14. Jag känner mig motiverad till att försöka sälja så bra som möjligt. 
 
Instämmer inte alls      1    2    3    4    5    6    7    8      Instämmer helt 

 
Som man kan se i diagram 4 så hittade vi ett tydligt samband mellan svaren på Fråga 14 
och försäljningskvoten. Förklaringsgraden, R2, är här 58%. Det betyder att 58% av en 
säljares försäljningskvot kan förklaras av dennes motivation, vilket är hämtat från svaren 
på Fråga 14. 
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Diagram 4 – Prickdiagram med linjär regression som visar samband mellan Fråga 14 och 
Försäljningskvot 
Källa: Egna beräkningar 
 
På grund av detta starka samband så ska vi titta på hur andra faktorer är kopplade till 
svaren på Fråga 14 och till försäljningskvoten. Vi ska undersöka hur våra 

                                                 
52 En beskrivning av hur detta värde har beräknats finns i Metodkapitlet. 
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operationaliserade variabler från faktorerna från Herzbergs tvåfaktorsteori korrelerar med 
ovan nämnda variabler. 
 

6.1.1 Förklaringar till diagram 
I alla de diagram som följer nedan så finns regressionernas ekvation samt 
förklaringsgrad, R2, med. Ekvationer och förklaringsgrad som står i det övre vänstra 
hörnet hör till Fråga 14. Ekvation och förklaringsgrad uppe i det högra hörnet hör till 
försäljningskvoten. De stora och mörka prickarna samt den mörka regressionslinjen hör 
till Fråga 14 medan den ljusare linjen samt de små streckmarkeringarna hör till 
försäljningskvoten. 
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6.1.2 Motivationsfaktorer 
Vi börjar med att analysera faktorer från Herzbergs motivationsfaktorer. 
 

6.1.2.1 Prestation 
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Diagram 5 - Prickdiagram med linjär regression som visar samband mellan Prestationsfaktorn och 
de beroende variablerna Fråga 14 och Försäljningskvot 
Källa: Egna beräkningar 
 
Prestationsfaktorn består av det sammanslagna värdet av svaren på följande frågor. 
 

11. Jag blir stolt när min gubbe ligger långt fram på löparbanan.53 
 
Instämmer inte alls      1    2    3    4    5    6    7    8      Instämmer helt 

 
25. Jag blir glad av nå mina säljmål. 

 
Instämmer inte alls      1    2    3    4    5    6    7    8      Instämmer helt 

 
Vi kan se att båda sambanden är ganska tydliga (0,23 och 0,36). Det är alltså viktigt med 
en inre drivkraft för att sälja bra och för att känna sig motiverad. 

                                                 
53 På Televinken finns det en dataprojektor som hela tiden visar hur det går för säljarna. Denna statistik 
illustreras i form av en löparbana där den ledande telefonsäljaren är placerad längst fram. 
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6.1.2.2 Erkännande 
 

Erkännandefaktorn
y = 0,0505x + 0,3362

R2 = 0,0993
y = 0,3008x + 2,148

R2 = 0,2404

0

2

4

6

8

10

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Erkännandefaktorn

Fr
åg

a 
14

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Fö
rs

äl
jn

in
ga

r

 
Diagram 6 - Prickdiagram med linjär regression som visar samband mellan Erkännandefaktorn och 
de beroende variablerna Fråga 14 och Försäljningskvot 
Källa: Egna beräkningar 
 
Erkännandefaktorn har vi operationaliserat som varje telefonförsäljares sammanlagda 
svar på dessa två frågor. 
 

9. Min coach är duktig på att berömma mig när jag sålt bra. 
 
Instämmer inte alls      1    2    3    4    5    6    7    8      Instämmer helt 
 

27. Om jag säljer bra så uppmärksammar mina arbetskamrater det. 
 
Instämmer inte alls      1    2    3    4    5    6    7    8      Instämmer helt 

 
Här kan vi se ett relativt starkt samband mellan erkännande och den upplevda 
motivationen. Det finns även en koppling till försäljningen även om den är betydligt 
svagare. 
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6.1.2.3 Själva arbetet 
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Diagram 7 - Prickdiagram med linjär regression som visar samband mellan Själva arbetet-faktorn 
och de beroende variablerna Fråga 14 och Försäljningskvot 
Källa: Egna beräkningar 
 
Själva arbetet-faktorn består av de sammanlagda svaren på fråga 21 och 38. 
 

21. Jag upplever att mina arbetsuppgifter är tillräckligt varierande. 
 
Instämmer inte alls      1    2    3    4    5    6    7    8      Instämmer helt 
 

38. Jag kan vara kreativ i mitt arbete. 
 
Instämmer inte alls      1    2    3    4    5    6    7    8      Instämmer helt 

 
Båda sambanden är svaga. Att spridningen är så stor kan nog förklaras av att frågorna 
som bildar ”Själva arbetet-faktorn” inbjuder till att jämföra arbetsuppgifterna med 
tidigare erfarenheter från andra jobb. 
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6.1.2.4 Ansvar 
 
Variabeln Ansvar har vi inte gjort någon analys på. Anledningen till detta finns beskrivet 
i stycket som handlar om Bortfall i Empirikapitlet. 
 

6.1.2.5 Avancemang & Utveckling 
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Diagram 8 - Prickdiagram med linjär regression som visar samband mellan Avancemangs- & 
Utvecklingsfaktorn och de beroende variablerna Fråga 14 och Försäljningskvot 
Källa: Egna beräkningar 
 
Ovanstående värden har vi fått fram genom att lägga ihop svaren på dessa frågor. 
 

15. Jag tror att jag kommer att ha nytta av min säljteknik även längre fram i min 
karriär. 
 
Instämmer inte alls      1    2    3    4    5    6    7    8      Instämmer helt 

 
16. Min coach ger mig mycket stöd och hjälp för att bli en bättre säljare. 

 
Instämmer inte alls      1    2    3    4    5    6    7    8      Instämmer helt 

 
28. Jag får den utbildning som krävs för att bli en bättre säljare. 

 
Instämmer inte alls      1    2    3    4    5    6    7    8      Instämmer helt 

 
Sambanden är så pass svaga att det inte går att dra några direkta slutsatser av dem. 
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6.1.2.6 Alla Motivationsfaktorer 
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Diagram 9 - Prickdiagram med linjär regression som visar samband mellan alla Motivationsfaktorer 
och de beroende variablerna Fråga 14 och Försäljningskvot 
Källa: Egna beräkningar 
 
I diagram 9 har vi räknat ihop alla ovan nämnda motivationsfaktorer. Som synes så finns 
det ett samband mellan motivationsfaktorerna och Fråga 14, även om det är ganska svagt. 
Sambandet mot försäljningar i princip obefintligt. 
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6.1.3 Hygienfaktorer 
Vi fortsätter med att analysera de faktorer som Herzberg kallar för Hygienfaktorer. 
 

6.1.3.1 Övervakning 
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Diagram 10 - Prickdiagram med linjär regression som visar samband mellan Övervakningsfaktorn 
och de beroende variablerna Fråga 14 och Försäljningskvot 
Källa: Egna beräkningar 
 
Fråga 30 har, som vi beskrivit i metodkapitlet, en omvänd skala. Övervakning består 
därför av det omvända svaret på fråga 30 samt svaret på fråga 34. Formeln för 
uträkningen är alltså 9-(Svaret på fråga 30)+(Svaret på fråga 34). 
 

30. Jag blir stressad (på ett negativt sätt) av att mina försäljningar hela tiden syns på 
projektorn/glasdörren. 
 
Instämmer inte alls      1    2    3    4    5    6    7    8      Instämmer helt 

 
34. Jag känner att min coach litar på mig. 

 
Instämmer inte alls      1    2    3    4    5    6    7    8      Instämmer helt 

 
Förklaringsgraden för sambandet mellan Övervakningsfaktorn och Fråga 14 är 17% 
vilket i sammanhanget får betecknas som relativt starkt. Motsvarande samband med 
försäljningskvoten är bara 2% och därför ganska ointressant. 
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6.1.3.2 Arbetsförhållanden 
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Diagram 11 - Prickdiagram med linjär regression som visar samband mellan 
Arbetsförhållandefaktorn och de beroende variablerna Fråga 14 och Försäljningskvot 
Källa: Egna beräkningar 
 
Värdet på Arbetsförhållanden har vi fått fram genom att lägga ihop svaren på frågorna 
17, 18, 19 och 31. Denna variabel innehåller svar från fyra frågor, vilket är dubbelt så 
många som de flesta andra variabler. För att de nominella värdena inte ska sticka iväg allt 
för mycket så har vi därför dividerat dessa svar med två. 
 

17. Arbetsplatsen (stol och skrivbord) är bekväm. 
 
Instämmer inte alls      1    2    3    4    5    6    7    8      Instämmer helt 
 

18. Arbetsbelysningen är tillräcklig. 
 
Instämmer inte alls      1    2    3    4    5    6    7    8      Instämmer helt 

 
19. Det finns flera olika headset av olika kvalitet men överlag så är ljudkvaliteten och 

passformen bra. 
 
Instämmer inte alls      1    2    3    4    5    6    7    8      Instämmer helt 

 
31. Min arbetsgivare lyssnar på mig om det är något jag har synpunkter på. 

 
Instämmer inte alls      1    2    3    4    5    6    7    8      Instämmer helt 

 
Här kan vi se att det inte finns några som helst samband mellan variablerna. 
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6.1.3.3 Medarbetare 
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Diagram 12 - Prickdiagram med linjär regression som visar samband mellan Medarbetarefaktorn 
och de beroende variablerna Fråga 14 och Försäljningskvot 
Källa: Egna beräkningar 
 
Här har vi hämtat värden från svaren på frågorna 11, 32 och 36. Eftersom att är tre frågor, 
mot det normala två, så har ju dividerat de sammanlagda svaren med 1,5. 
 

12. Jag har alltid någon att fika med på rasterna. 
 
Instämmer inte alls      1    2    3    4    5    6    7    8      Instämmer helt 

 
32. Det finns många konflikter mellan arbetskamrater. 

 
Instämmer inte alls      1    2    3    4    5    6    7    8      Instämmer helt 

 
36. Jag har bra kontakt med mina arbetskamrater och känner att jag kan fråga dem om 

det är något som jag inte kan själv. 
 
Instämmer inte alls      1    2    3    4    5    6    7    8      Instämmer helt 

 
Återigen kan vi se att det inte finns något samband mellan någon av de beroende 
variablerna och den oberoende. 
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6.1.3.4 Lön 
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Diagram 13 - Prickdiagram med linjär regression som visar samband mellan Lönefaktorn och de 
beroende variablerna Fråga 14 och Försäljningskvot 
Källa: Egna beräkningar 
 
För att ta reda på vad de anställda tyckte om sin lön så ställde vi nedanstående frågor. 
Fråga 29 har omvänd skala och därför har variabeln fått ett värde som är uträknat enligt 
(Svaret på fråga 20)+9-(Svaret på fråga 29). 
 

20. Jag är nöjd med min lön. 
 
Instämmer inte alls      1    2    3    4    5    6    7    8      Instämmer helt 

 
29. Jag gör INTE mitt bästa, för jag tycker att lönen är för låg. 

 
Instämmer inte alls      1    2    3    4    5    6    7    8      Instämmer helt 

 
Inget av sambanden är tillräckligt starkt för att man ska kunna dra några slutsatser av 
dem. 
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6.1.3.5 Policys & Procedurer 
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Diagram 14 - Prickdiagram med linjär regression som visar samband mellan Policys & 
Procedurfaktorn och de beroende variablerna Fråga 14 och Försäljningskvot 
Källa: Egna beräkningar 
 
Den oberoende variabeln utgörs i detta fall av svaren på frågorna 22 och 23. 
 

22. Det är smidigt och enkelt för mig att boka arbetstider. 
 
Instämmer inte alls      1    2    3    4    5    6    7    8      Instämmer helt 

 
23. Rasterna (antalet och tidpunkten för dessa) är anpassade på ett sätt som passar 

mig. 
 
Instämmer inte alls      1    2    3    4    5    6    7    8      Instämmer helt 

 
Även här är sambanden väldigt svaga mellan de undersökta variablerna. 
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6.1.3.6 Anställningstrygghet 
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Diagram 15 - Prickdiagram med linjär regression som visar samband mellan 
Anställningstrygghetsfaktorn och de beroende variablerna Fråga 14 och Försäljningskvot 
Källa: Egna beräkningar 
 
Dessa värden kommer från svaren på fråga 35. Skalan är i denna fråga omvänd vilket gör 
att vi använt beräkningen 9-(Svaret på fråga 35). Pga att det bara är en fråga så har vi valt 
att multiplicera resultatet med två för att det ska vara jämnt mot övriga diagram. 
 

35. Jag är orolig för att bli uppsagd. 
 
Instämmer inte alls      1    2    3    4    5    6    7    8      Instämmer helt 

 
En majoritet av respondenterna svarade alternativ ett (1) på denna fråga vilket gör att 
sambanden blir mycket svaga. 
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6.1.3.7 Alla Hygienfaktorer 
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Diagram 16 - Prickdiagram med linjär regression som visar samband mellan alla Hygienfaktorer och 
de beroende variablerna Fråga 14 och Försäljningskvot 
Källa: Egna beräkningar 
 
I diagrammet har vi räknat ihop alla ovan nämnda hygienfaktorer. Båda sambanden är 
väldigt svaga. 
 

6.1.4 Analys av kvalitativa svar 
Även med fritextsvaren i enkäten har vi försökt identifiera olika samband som uppsatsen 
syftar till att göra. Under frågan där telefonförsäljarna fick svara på vad som var bra med 
företaget har vi kunnat utläsa att många av svaren kan kopplas till hygienfaktorer. 
Exempelvis fanns det 18 svar angående bra stämning på företaget vilket kan kopplas till 
hygienfaktorn medarbetare. Nedan följer en sammanställning av de hygienfaktorer som 
respondenterna tyckte var bra. 
 

• 18 stycken angående stämning – medarbetare 
• 16 stycken angående lokalen – arbetsförhållanden 
• 8 stycken angående lönen – lön 
• 3 stycken angående arbetstider – arbetsförhållanden eller policys och procedurer 
• 2 stycken angående fester – medarbetare 

 
De motivationsfaktorer som telefonförsäljarna tyckte var bra: 
 

• 3 stycken angående tävlingar – prestation eller erkännande 
• 2 stycken angående uppdragen – själva arbetet 
• 5 stycken angående utveckling – avancemang och utveckling 
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Vid intervjun med en säljcoach på företaget handlade en hel del frågor om dennes 
erfarenhet av vad säljarna tyckte om olika frågor. De faktorer som säljarna, enligt 
säljcoachen, tyckte var bra handlade främst om motivationsfaktorer som prestation, 
erkännande och själva arbetet. Detta eftersom säljarna gillar att se effekten av vad de 
presterat, att få beröm och att arbetsuppgifterna är tydligt preciserade. 
 
När säljcoachen själv arbetade som säljare var det en inre drivkraft som var viktigast. 
Den drivkraften kopplar vi till någon av motivationsfaktorerna prestation eller 
erkännande eftersom säljcoachen även nämnde prestationsångest i intervjun. Vidare 
handlar det också om att vara på bra humör och att det är lugnt i lokalen vilket vi kopplar 
till hygienfaktorerna medarbetare och arbetsförhållanden. 
 
Även när telefonförsäljarna fick frågan om vad som var dåligt med företaget har vi tolkat 
att många av svaren kan kopplas till hygienfaktorer. Fördelningen bland svaren som kan 
kopplas till hygienfaktorerna såg ut så här: 
 

• 6 stycken angående stämning – medarbetare 
• 3 stycken angående tekniken – arbetsförhållanden 
• 2 stycken angående luddig ledning – policys och procedurer 
• 4 stycken angående lönen – lön  
• 2 stycken angående rasten – arbetsförhållanden 
• 5 stycken angående lokalen – arbetsförhållanden 
• 1 stycken angående anställning – jobbsäkerhet 

 
De motivationsfaktorer som telefonförsäljarna tyckte var dåliga: 
 

• 2 stycken angående utveckling – avancemang och utveckling 
• 6 stycken angående arbete och uppdrag – själva arbetet 

 
Enligt säljcoachen kunde telefonförsäljarna uttrycka sitt missnöje över uppdragen de blir 
tilldelade, vilket vi kopplar till motivationsfaktorn Själva arbetet. Säljcoachen svarade 
också att det under de senaste månaderna varit stor omsättning på personal och att det 
hade funnits motsättningar mellan olika grupper av säljare. Det kopplar vi till 
hygienfaktorerna policys och procedurer samt medarbetare. 
 

6.1.4.1 Sammanfattning av fritextsvar och intervju 
Svaren på fritextfrågorna är relativt spridda över flera olika hygien- respektive 
motivationsfaktorer. Det som är tydligt är att den övervägande delen av fritextsvaren 
kunde placeras in som hygienfaktorer. Detta kan ha sin förklaring i att hygienfaktorer är 
mer konkreta och ligger då närmare till hands för en respondent att nämna som en bra 
eller dålig sak på företaget. 
 
Vid intervjun med säljcoachen var det en mer jämn fördelning mellan hygienfaktorer och 
motivationsfaktorer vilket är naturligt då denna person har en mer övergripande bild över 
situationen på företaget. 
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6.2 Reliabilitet i enkätsvar 
För att kunna mäta reliabiliteten i respondenternas svar så hade vi två frågor i enkäten 
som mätte samma sak. Frågorna var dock lite olika formulerade. Frågorna var placerade 
långt ifrån varandra i enkäten. Fråga 10 hör ihop med fråga 24, fråga 8 hör ihop med 
fråga 25 (med omvänd skala). Om en respondent har svarat samma eller väldigt likt svar 
på dessa så tyder det på att denna har lagt ner energi på att verkligen tänka igenom sina 
svar.  
 
Ett exempel. 
 
8. Jag tycker om mitt jobb  Instämmer inte alls  1  2  3  4  5  6  7  8  Instämmer helt 
 
25. Jag trivs dåligt på mitt arbete Instämmer inte alls  1  2  3  4  5  6  7  8  Instämmer helt 
 
Om respondenten har markerat svarsalternativ 8 på fråga 8 så är det rimligt att tro att 
denne markerat alternativ 1 på fråga 25.  På samma sätt bör en 7:a på fråga 8 motsvaras 
av en 2:a på fråga 25 osv. Eftersom att vi har så många svarsalternativ så har vi valt att 
gruppera in dem i intervall om två och två. I vår beräkning så undersöker vi om en 7:a 
eller 8:a motsvaras av en 1:a eller 2:a, om en 5:a eller 6:a motsvaras av en 3:a eller 4:a 
osv. 
 
Denna beräkning visar att 75% av respondenterna svarat enligt ovan nämnda regler. 
Majoriteten av resterande respondenter faller precis utanför gränsen, t.ex att en 5:a på 
fråga 8 motsvarades med en 5:a på fråga 25. 
 
Samma beräkning gjordes på frågorna 10 och 24. Denna frågas skalor var direkt 
jämförbara. En 1:a eller 2:a på fråga 10 ska alltså motsvaras av en 1:a eller 2:a på fråga 
25 osv. Denna gång visade det sig att 79% av respondenterna hade svarat på detta sätt. 
 
75% respektive 79% är väldigt höga värden vilket tyder på att respondenterna har lagt ner 
energi på att försöka svara på enkäterna så ärligt som möjligt. 
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7 Resultat 

7.1 Resultat av kvantitiativ undersökning 
När vi analyserade enkätsvaren fann vi vissa samband. För att göra dessa samband 
tydligare så har vi i Tabell 6 valt att representera sambandens styrka med hjälp av 
bokstäver med följande betydelser: 
 
S =    Strong (R2 större än 20%) 
M =    Medium (R2 mellan 10% och 20%) 
W =    Weak (R2 mindre än 10%) 
 Egenupplevd 

motivation54 
Försäljningskvot 

Motivationsfaktorer   
Prestation S S 
Erkännande S M 
Själva arbetet W W 
Ansvar55 - - 
Avancemang och 
utveckling 

W W 

   
Hygienfaktorer   
Övervakning M W 
Arbetsförhållanden W W 
Medarbetare W W 
Lön W W 
Policys & Procedurer W W 
   
Tabell 6 – Sammanställning av funna samband 
 
I Tabell 6 kan vi utläsa att Prestationsfaktorn, som bygger på att de anställda känner en 
stor tillfredställelse av att lyckas med sina uppgifter, har ett starkt samband med 
variablerna som visar hur motiverade och duktiga telefonförsäljarna är på att sälja. Ett 
nästan lika starkt samband fann vi när vi undersökte faktorn Erkännande. Vi fann även ett 
svagt samband mellan de beroende variablerna och Övervakningsfaktorn men detta vågar 
vi inte riktigt lite på då vi känner att de frågor som legat till grund för att mäta denna 
faktor har varit bristfälligt operationaliserade. 
 
Sammanfattningsvis kan vi säga att resultatet av den kvantitativa undersökningen visar 
att de faktorer som uppvisar samband med den egenupplevda motivationen och 
försäljningskvoten nästan uteslutande tillhör den grupp som Herzberg kallar för 
Motivationsfaktorer. 
 

                                                 
54 Egenupplevd motivation är härledd från svaren på Fråga 14. 
55 Ingen analys har gjorts på faktorn Ansvar. 
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Undantaget är att vi fann ett medelstarkt samband mellan hygienfaktorn Övervakning och 
den egenupplevda motivationen. Vi är själv ganska kritiska till operationaliseringen av 
frågorna som tillhör denna faktor och tror att vi hade kunnat få helt andra svar om vi hade 
formulerat dessa frågor annorlunda. Vi lägger därför inte så stor vikt vid sambandet på 
denna faktor. 
 

7.2 Resultat av kvalitativ undersökning 
Analysen av de kvalitativa frågorna på enkäten visar inte på något tydligt samband 
mellan vilka typer av faktorer som genererar positiva eller negativa känslor. Både 
hygienfaktorer och motivationsfaktorer var ganska jämnt fördelade mellan frågorna om 
vad som var bra respektive dåligt med att arbeta som telefonförsäljare på Televinken. Vi 
kunde inte se några samband i analysen av dessa fritextfrågor. Däremot visade svaren på 
frågorna att vi inte hade missat någon väsentlig frågeställning i våra kvantitativa frågor. 
 
I intervjun med säljcoachen fick vi veta att det fanns samband mellan faktorerna 
Prestation och Erkännande. Detta styrktes även av säljcoachens egna erfarenheter som 
telefonsäljare. 
 

7.3 Sammanfattning av resultatet 
Genom att göra en undersökning på ett telemarketingföretag syftar denna uppsats till att 
undersöka vilka samband som finns mellan motivations- och prestationsnivå och hur 
dessa är relaterade till de faktorer som ingår i Herzbergs tvåfaktorsteori. 
 
Både den kvantitativa och den kvalitativa undersökningen visar på samband som säger att 
faktorerna Prestation och Erkännande är de som mest påverkar motivationen, och 
därigenom försäljningsstatistiken. Övriga motivationsfaktorer visade inte på något tydligt 
samband. Inte heller någon av hygienfaktorerna visade sig ha något samband med 
motivations- eller prestationsnivå. 
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8 Slutsats och diskussion 
Vilka faktorer leder till hög motivations- och prestationsnivå hos telefonförsäljare? 
 
Om man ser på resultaten från vår kvantitativa undersökning så framgår det tydligt vilka 
faktorer som påverkar motivations- och prestationsnivån. Det är framförallt 
Motivationsfaktorerna Prestation och Erkännande som är viktiga.  
 
Varför är då dessa två faktorer viktiga för människor? Det kan bero på att människan i sig 
är en social varelse som har olika behov att uppfylla och känner sig tillfredställd när 
uppsatta mål nås. Om man vill undersöka varför olika faktorer är viktiga för människor 
bör man dock göra en annan typ av undersökning som mer ligger inom 
beteendevetenskapen. 
 
Hur står våra upptäckter i relation till Herzbergs tvåfaktors-teori? 
 
De två faktorer som vi har identifierat som viktiga hör båda till den kategori av faktorer 
som Herzberg kallar för Motivationsfaktorer. Enligt Herzberg så är det bara faktorerna 
från denna kategori som ska ha någon inverkan på de anställdas motivation och 
därigenom deras prestationsnivå. 
 
De övriga motivationsfaktorerna är Själva arbetet, Ansvar samt Avancemang & 
Utveckling. Faktorn Ansvar har vi inte undersökt alls så den kan vi inte uttala oss om. Att 
Själva arbetet inte visade på något samband kanske beror på att telefonförsäljarning är ett 
ganska monotont arbete där variationen i arbetsuppgifterna är väldigt låg. Eftersom 
arbetet är så pass monotont kan det då upplevas som ett sätt som en anställd bara kan 
tjäna pengar på och inte något som har ett samband med ökad försäljning. Att 
Avancemang & Utveckling inte visade på något samband kan nog höra ihop med att 
många av telefonsäljarna på Televinken ser sitt arbete som ett sätt att tjäna pengar medan 
de studerar och inte som en arbetsplats att göra karriär på. Det är svårt att generalisera 
denna teori över alla typer av branscher då faktorerna har olika betydelse i olika 
branscher. Ansvar i telemarketingbranschen går exempelvis inte att jämföra med en 
läkares ansvar. 
 
Vi kunde inte bevisa samband för samtliga motivationsfaktorer. Om detta är ett resultat 
av dålig operationalisering från vår sida, en lokal avvikelse eller om det finns brister i 
teorin låter vi vara osagt. Ingen av våra upptäckter säger dock emot det som Herzberg 
kommit fram till i sina undersökningar. Vår undersökning ger därför stöd för hans 
tvåfaktorsteori, åtminstone i denna typ av traditionella organisationer.  
  
Det har, oss veterligen, inte tidigare gjorts någon undersökning gällande Herzbergs 
validitet som har tagit med någon form av statistik över de anställdas prestation. Vi 
tycker att detta är lite märkligt med tanke på att det är just hög prestationsnivå hos de 
anställda som genererar pengar till företaget. Vi tycker även att tidigare undersökningar 
av Herzbergs teori har haft stora metodiska brister då de enbart utgått från skattade och 
subjektiva åsikter. Däremot så verkar dessa brister inte haft någon större betydelse då 
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försäljningsstatistiken i denna undersökning i stort följer den subjektiva åsikten från varje 
respondent. Att teorin även klarar av detta ”nya” test ser vi som ett tecken på att den har 
hög validitet och att den än idag är ett bra rättesnöre att använda sig av när ett företag vill 
utveckla sin organisation. 
 
Det vore intressant med en liknande undersökning inom en modernare organisation eller i 
en annan typ av bransch för att se vilket utfall det skulle bli då. Det hade även varit 
intressant att se en mer jämförande studie om vad som skiljer det traditionella synsättet på 
motivation (Herzberg m.fl.) från det moderna (Corporate Governance) i en eller flera 
verkliga situationer. 
 

8.1 Metodkritik 
Man kan alltid diskutera kring vilken metod som är lämpligast att använda vid en 
undersökning. Vi var, som vi tidigare nämnt, kritiska till de metoder som både Herzberg 
och andra forskare använt sig av när de utfört sina undersökningar. Vi tycker att vår 
metod som även innefattar statistik om prestation är bättre för att förklara den 
företagsekonomiska aspekten av ämnet. Däremot tror vi att vi kunnat få intressantare svar 
från respondenterna om vi hade använt oss av intervjuer med var och en. Detta var dock 
inte möjligt på det företag vi besökte då det var alltför tidskrävande och därmed kostsamt. 
 

8.1.1 Validitet 
Vi anser att undersökningens validitet är relativt hög då faktorerna har operationaliserats 
till enkätfrågor på ungefär samma sätt som både Herzberg själv och andra forskare har 
gjort. Validiteten hade dock kunnat höjas ännu mer genom noggrannare test av enkäten 
på ett urval ur respondentgruppen. Detta hade kanske kunnat åtgärda oklarheten gällande 
faktorerna Ansvar samt Övervakning. 
 

8.1.2 Reliabilitet 
Reliabiliteten i undersökningen är, som vi tidigare diskuterat, hög. Detta kontrollerade vi 
genom att använda oss av dubbla frågeställningar gällande samma ämne. Svaren på dessa 
frågor jämfördes med varandra för att säkerställa att respondenten inte kryssat i enkäten 
på måfå. Den statistik vi fick vid denna beräkning visade på mycket hög reliabilitet. 
Denna typ av beräkning gjordes bara på två frågeställningar och kan därför inte 
säkerställa reliabiliteten i alla frågor. Vi övervägde att göra fler dubbelfrågor men insåg 
att enkäten då skulle upplevas som alltför tjatig och att detta i sin tur skulle påverka 
reliabiliteten på ett negativt sätt. 
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10 Bilagor 

10.1 Enkätformulär 
 
Vi är två studenter vid Södertörns högskola som precis håller på att avsluta våra studier. 
Det sista momentet i vår utbildning är att skriva en examensuppsats där vi undersöker 
något aktuellt ämne. Vi har valt att skriva om ämnet motivation och hur det påverkar 
prestationen hos telefonförsäljare, därför behöver vi er hjälp med att besvara ett antal 
frågor. Det är ganska många frågor men vi hoppas att ni orkar ta er tid med detta. 
 
Vi behöver era namn för att kunna jämföra svaren med statistik om era försäljningar. Det 
är dock viktigt att påpeka att allt som skrivs på enkäterna kommer att behandlas helt 
konfidentiellt. Vi kommer inte att berätta något om era svar för någon, varken era chefer 
eller någon annan. 
 
Självklart kommer resultaten att redovisas i uppsatsen men då enbart i sammanställd 
form, ex. 65% av telefonförsäljarna trivs på sitt arbete. 
 
Är det något ni undrar över så är det bara att fråga! 
 
Tack på förhand! 
 
/ Markus Wessling och Magnus Jakobsson 

 
 

1. Namn ____________________________________________________ 
 
2. Jag är 
□ Man  □ Kvinna 
 

3. Jag är ______ år gammal. 
 
4. En genomsnittlig vecka arbetar jag ______ timmar. 

 
5. Jag har arbetat på Televinken i ______ månader. 

 
6. Jag har arbetat med telemarketing på andra företag i ______ månader. 

 
7. Jag har 
□ Påbörjat grundskolan  □ Avslutat grundskolan 

□ Påbörjat gymnasiet   □ Avslutat gymnasiet 

□ Påbörjat högskolestudier  □ Avslutat högskolestudier 
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8. Jag tycker om mitt jobb. 

 
Instämmer inte alls      1    2    3    4    5    6    7    8      Instämmer helt 
 

9. Min coach är duktig på att berömma mig när jag sålt bra. 
 
Instämmer inte alls      1    2    3    4    5    6    7    8      Instämmer helt 

 
10. Jag blir stolt när min gubbe ligger långt fram på löparbanan. 

 
Instämmer inte alls      1    2    3    4    5    6    7    8      Instämmer helt 

 
11. Jag har alltid någon att fika med på rasterna. 

 
Instämmer inte alls      1    2    3    4    5    6    7    8      Instämmer helt 

 
12. Jag gillar att ta ansvar. 

 
Instämmer inte alls      1    2    3    4    5    6    7    8      Instämmer helt 

 
13. Jag får själv ta ansvar för mitt arbete. 

 
Instämmer inte alls      1    2    3    4    5    6    7    8      Instämmer helt 
 

14. Jag känner mig motiverad till att försöka sälja så bra som möjligt. 
 
Instämmer inte alls      1    2    3    4    5    6    7    8      Instämmer helt 

 
15. Jag tror att jag kommer att ha nytta av min säljteknik även längre fram i min 

karriär. 
 
Instämmer inte alls      1    2    3    4    5    6    7    8      Instämmer helt 

 
16. Min coach ger mig mycket stöd och hjälp för att bli en bättre säljare. 

 
Instämmer inte alls      1    2    3    4    5    6    7    8      Instämmer helt 

 
17. Arbetsplatsen (stol och skrivbord) är bekväm. 

 
Instämmer inte alls      1    2    3    4    5    6    7    8      Instämmer helt 
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18. Arbetsbelysningen är tillräcklig. 
 
Instämmer inte alls      1    2    3    4    5    6    7    8      Instämmer helt 

 
19. Det finns flera olika headset av olika kvalitet men överlag så är ljudkvaliteten och 

passformen bra. 
 
Instämmer inte alls      1    2    3    4    5    6    7    8      Instämmer helt 

 
20. Jag är nöjd med min lön. 

 
Instämmer inte alls      1    2    3    4    5    6    7    8      Instämmer helt 

 
21. Mina arbetsuppgifter är varierande. 

 
Instämmer inte alls      1    2    3    4    5    6    7    8      Instämmer helt 

 
22. Det är smidigt och enkelt för mig att boka arbetstider. 

 
Instämmer inte alls      1    2    3    4    5    6    7    8      Instämmer helt 

 
23. Rasterna (antalet och tidpunkten för dessa) är anpassade på ett sätt som passar 

mig. 
 
Instämmer inte alls      1    2    3    4    5    6    7    8      Instämmer helt 

 
24. Jag blir glad av nå mina säljmål. 

 
Instämmer inte alls      1    2    3    4    5    6    7    8      Instämmer helt 

 
25. Jag trivs dåligt på mitt arbete. 

 
Instämmer inte alls      1    2    3    4    5    6    7    8      Instämmer helt 

 
26. Arbetstiderna passar mig bra. 
 

Instämmer inte alls      1    2    3    4    5    6    7    8      Instämmer helt 
 

27. Om jag säljer bra så uppmärksammar mina arbetskamrater det. 
 
Instämmer inte alls      1    2    3    4    5    6    7    8      Instämmer helt 

 
28. Jag får den utbildning som krävs för att bli en bättre säljare. 

 
Instämmer inte alls      1    2    3    4    5    6    7    8      Instämmer helt 
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29. Jag gör INTE mitt bästa, för jag tycker att lönen är för låg. 

 
Instämmer inte alls      1    2    3    4    5    6    7    8      Instämmer helt 

 
30. Jag blir stressad (på ett negativt sätt) av att mina försäljningar hela tiden syns på 

projektorn/glasdörren. 
 
Instämmer inte alls      1    2    3    4    5    6    7    8      Instämmer helt 

 
31. Min arbetsgivare lyssnar på mig om det är något jag har synpunkter på. 

 
Instämmer inte alls      1    2    3    4    5    6    7    8      Instämmer helt 

 
32. Det finns många konflikter mellan arbetskamrater. 

 
Instämmer inte alls      1    2    3    4    5    6    7    8      Instämmer helt 

 
33. Det känns tråkigt att gå till jobbet. 

 
Instämmer inte alls      1    2    3    4    5    6    7    8      Instämmer helt 

 
34. Jag känner att min coach litar på mig. 

 
Instämmer inte alls      1    2    3    4    5    6    7    8      Instämmer helt 

 
35. Jag är orolig för att bli uppsagd. 

 
Instämmer inte alls      1    2    3    4    5    6    7    8      Instämmer helt 

 
36. Jag har bra kontakt med mina arbetskamrater och känner att jag kan fråga dem om 

det är något som jag inte kan själv. 
 
Instämmer inte alls      1    2    3    4    5    6    7    8      Instämmer helt 

 
37. Mitt arbete är intressant så jag blir inte uttråkad. 

 
Instämmer inte alls      1    2    3    4    5    6    7    8      Instämmer helt 

 
38. Jag kan vara kreativ i mitt arbete. 

 
Instämmer inte alls      1    2    3    4    5    6    7    8      Instämmer helt 
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39. Nämn någon eller några BRA saker med att arbeta på Televinken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40. Nämn någon eller några DÅLIGA saker med att arbete på Televinken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slutligen vill vi ge er ett stort tack för att ni har tagit er tid att besvara denna enkät! 



10.2 Enkätsvar 
De svar som respondenterna gav på enkäten redovisas nedan. Av hänsyn till respondenternas integritet så är alla bakgrundsvariabler 
borttagna från tabellen. Även frågorna om Ansvar (12 och 13) är borttagna då de ströks redan vid insamlingstillfället. 
 
 

ID 
Fråga 

8 9 10 11 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
Fsg-
kvot 

Säljare 
1 7 7 8 5 6 8 8 8 8 1 8 1 8 8 8 1 7 5 5 1 1 6 1 3 8 1 8 6 7 1,17 
2 7 7 6 8 6 8 8 6 8 5 7 6 8 8 6 1 7 6 8 1 1 6 4 6 8 7 8 7 8 0,66 
3 5 8 7 8 5 8 7 6 6 5 8 4 8 5 5 4 8 5 6 1 3 8 2 4 7 2 8 5 5 0,59 
4 7 8 8 8 7 7 8 6 8 6 6 3 6 5 8 1 7 8 7 1 2 7 5 2 7 1 8 6 5 1,07 
5 6 6 8 8 6 8 6 7 8 2 5 7 8 7 8 4 7 7 5 7 1 6 5 5 6 1 8 6 7 1,08 
6 6 6 7 8 4 5 6 2 7 5 7 5 8 3 5 1 7 6 3 6 4 6 8 8 5 5 6 4 5 0,68 
7 5 6 8 8 6 7 6 5 6 6 7 7 7 4 7 1 7 6 1 1 1 5 8 3 5 5 4 5 6 1,18 
8 8 6 8 8 6 5 6 7 8 2 5 3 7 6 8 1 7 4 6 5 4 6 2 2 6 1 8 3 4 1,06 
9 5 6 6 8 8 8 6 6 8 1 4 1 6 4 6 3 5 6 8 2 1 6 1 4 7 1 8 5 4 0,92 

10 8 5 8 2 8 8 6 8 8 5 8 1 8 1 8 1 8 8 8 1 1 8 6 1 6 8 8 8 7 1,20 
11 7 8 5 8 5 7 8 8 8 6 2 6 7 7 8 1 7 5 6 1 1 8 2 4 7 1 7 3 5 0,81 
12 7 7 8 8 8 7 6 7 8 8 5 5 7 7 8 2 6 7 7 2 3 6 5 2 7 1 8 6 3 1,96 
13 5 7 7 8 5 4 5 5 6 5 1 1 6 5 7 2 6 5 5 2 3 5 1 7 5 1 6 1 2 1,06 
14 7 5 8 8 5 8 6 8 8 3 5 1 7 6 8 1 7 3 7 3 4 3 1 1 3 6 7 7 7 0,88 
15 4 7 7 8 6 8 8 6 8 3 3 7 7 6 8 5 6 8 6 5 1 8 2 5 8 1 8 4 7 0,76 
16 7 7 8 8 5 8 8 7 8 7 6 7 8 7 8 1 7 8 7 2 1 8 1 2 6 3 8 6 6 0,77 
17 5 6 6 8 5 1 5 8 8 4 6 3 8 3 6 3 3 6 5 1 1 8 4 3 6 1 5 6 6 0,74 
18 3 5 1 8 4 8 5 6 8 2 7 8 8 8 6 6 8 5 5 1 1 8 3 6 8 1 7 4 7 0,57 
19 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 6 5 8 8 8 1 8 8 8 1 1 8 2 1 8 1 8 8 7 1,03 
20 8 8 8 8 8 7 7 8 8 3 4 1 8 8 8 1 7 8 2 1 1 7 1 1 8 1 8 7 6 1,51 
21 8 8 8 8 8 8 8 6 7 7 8 5 6 6 8 1 6 7 8 1 1 8 5 1 8 1 6 8 8 1,26 
22 7 7 7 7 8 7 6 6 3 3 7 3 8 8 8 3 8 8 5 1 1 8 5 1 8 1 8 5 8 1,59 
23 6 6 7 8 5 8 6 7 8 6 7 6 7 5 8 2 6 5 7 2 2 6 6 5 5 2 7 2 5 0,66 
24 4 8 7 8 6 4 8 8 8 4 8 4 8 8 5 1 6 8 8 1 1 6 1 3 6 6 8 5 4 0,72 

 
Tabell 7 – Rådatatabell med enkätsvar 


