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Sammanfattning 

Personalen inom tjänstesektorn utgör den största kostnaden för företagen samtidigt som de är 

deras största tillgång. Av den anledningen har medarbetarens kompetens, värderingar, ansvar 

och, framförallt, motivation blivit alltmer viktiga för företagen. Eftersom medarbetarens 

engagemang och motivation bidrar till företagens resultat, måste mer hänsyns tas till 

personalen för att som företag kunna drivas effektivt och överleva. För att uppnå detta har det 

blivit alltmer viktigt för företagen att motivera sina anställda genom att införa 

belöningssystem.  

 

Studien syftar till att undersöka hur en chef inom en organisation verkar för att öka säljarnas 

motivationsnivå. Vidare syftar studien till att undersöka vad säljarna själva anser bidrar till 

motivation på arbetet. 

 

Inför datainsamlingen till studien använde författarna sig utav en kvalitativ ansats. Intervjuer 

genomfördes med försäljnings- och marknadsdirektören och fem säljare. För att kunna 

analysera insamlat data ansåg författarna dessa teorier vara relevanta för studiens syfte: Self 

Determination Theory, Herzbergs tvåfaktorteori, Vrooms förväntningsteori, Porter och 

Lawlers utvidgade förväntningsmodell samt tidigare forskning. 

 

Slutsatsen av studien visar att belöningssystemets grundtanke är att få säljarna att överprestera 

för att uppnå belöning. Säljavdelningen har regelbundna möten där de delar kunskap och för 

varandra framåt i pågående case för att få alla att lyckas. Försäljnings- och 

marknadsdirektören försöker arbeta med feedback och bekräfta säljarna när de gjort ett bra 

arbete. Detta är dock något som skulle kunna förbättras, både enligt honom själv och säljarna. 

Studien visar även att säljarna motiveras av att ha roligt på arbetet, göra affärer, träffa kunder 

och kollegor samt bonusen. Säljarna arbetar individuellt mot sin egen budget och belönas 

också därefter. Trots att de huvudsakligen arbetar individuellt hjälper de varandra och skapar 

en kollektiv motivation.   

 

  



Abstract 

The employees in service sector represent the largest cost to a company but they are also the 

largest asset. In that matter, employees’ knowledge, values, responsibility, and, in particular, 

motivation have become more important to companies. Seeing that employees’ involvement 

and motivation contributes to companies results, more consideration for the employees must 

be taken to have an opportunity to operate a company that is effective and for the company’s 

survival. To achieve that, it has been more important for companies to motivate their 

employees by introducing reward systems.  

 

The purpose of this study is to investigate how a manager in an organisation works to increase 

the sellers’ motivation. The study will also investigate what the sales people think contributes 

to motivation at work.  

 

To collection data for the study, the writers used a qualitative method. The interviews were 

conducted with the sales and market manager and five sellers. To analyze the collected data 

the writers used these relevant theories for the purpose of the study: Self Determination 

Theory, Herzberg's dual-factor theory, Vrooms expectancy theory, Porter och Lawlers 

expanded expectancy model and previous research. 

 

The conclusion of the study shows that the reward system's basic idea is to get sellers to 

perform at their very best in order to achieve rewards. The sales department has regular 

meetings where they share knowledge and help each other forward in the ongoing case to get 

everyone to succeed. The sales and market manager tries to give feedback and confirm the 

sellers when they do a good job. Although this is something that could be improved, 

according to himself and his sellers. The study also shows that sellers are motivated by having 

fun at work, doing business, meeting with clients and colleagues, and the bonus. Sellers work 

individually with their own budget and also receive rewards accordingly. Although they 

mostly work individually, they help each other and create a collective motivation. 
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1. Inledning 

 

I detta kapitel presenterar författarna bakgrunden till undersökningsområdet och den 

problembakgrund som resulterar i studiens syfte. Avslutningsvis redovisas de avgränsningar 

som gjorts samt definitioner av centrala begrepp. 

 

1.1 Bakgrund 

Medarbetares kompetens, värderingar, ansvar och, framförallt, motivation har blivit alltmer 

viktigt för företagen. För att företag ska kunna överleva och drivas effektivt måste mer hänsyn 

tas till medarbetarna. (Arvidsson, 2005) Då medarbetarnas kompetens ses som en alltmer 

viktig resurs får de också en större plats i organisationen (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 

Personalen inom tjänstesektorn är den största kostnaden men även den största tillgången för 

organisationen. Medarbetarnas motivation och engagemang bidrar starkt till företagens 

resultat. (Sandberg & Alvesson, 2003) Det är därför viktigt att samarbetet mellan medarbetare 

och en bra styrning fungerar för att uppnå organisationens mål, det är med andra ord av stor 

vikt för organisationen att individens mål och organisationens mål stämmer överens 

(Arvidsson, 2005). Man pratar om målkongruens, som enligt Anthony och Govindarajan 

(2001) är den gemensamma strävan mot samma mål. Såväl hos organisationen som hos 

medarbetaren (Anthony & Govindarajan, 2001). För att uppnå detta har det blivit alltmer 

viktigt för företag att motivera sina anställda genom att införa belöningssystem (Arvidsson, 

2005). 

 

Organisationer blir fler och mer lika varandra i dagens alltmer globaliserade värld (Rövik, 

2000). Många företag använder sig av belöningssystem för att, i den alltmer hårda 

konkurrensen på marknaden, få behålla sin kompetenta personal. Det är viktigt att belöna dem 

som utför det vardagliga arbetet i organisationen och som för verksamheten framåt. Att 

duktiga medarbetare stannar kvar i organisationen är positivt ur fler aspekter, bland annat för 

att personal ofta besitter en tyst kunskap som är svår att föra vidare och för att en hög 

personalomsättning kostar både tid och pengar. (Svensson, 2001) 

 

Med belöningssystem avses att påverka dem som belönas. Genom belöning hoppas företagen 

skapa motivation bland dem anställda att utföra sina arbetsuppgifter bättre. Därmed förväntas 
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företaget stärkas och blir mer konkurrenskraftigt. Att utforma ett effektivt belöningssystem är 

avgörande. När anställdas beteende och engagemang inte påverkas anses belöningssystemet 

som ett misslyckande. Eftersom belöningssystem kostar kommer kostnaderna för företaget att 

öka utan att något åstadkommes i gengäld. (Smitt, 2002) Belöningssystemet måste anpassas 

till organisationens specifika situation och behov (Arvidsson, 2005). 

 

Motivation delas in i inre och yttre motivationsfaktorer. Inre motivationsfaktorer handlar om 

hur man upplever arbetsuppgiften i sig, att man tillfredsställs genom att till exempel kunna 

utvecklas. Yttre motivationsfaktorer handlar om belöningar som individen själv inte styr över. 

(Hedegaard Hein, 2012)  

 

Belöningssystem kan delas in i individuella och kollektiva belöningssystem. Kollektiva 

belöningssystem kan lätt motivera anställda med enformiga arbetsuppgifter och är viktiga i 

situationer där samarbete och team-känsla värderas högt. Delaktighet i arbetet ökar 

motivationen. (Kruse, 1996) Individuella belöningssystem kan få den enskilde medarbetaren 

att vilja göra sitt yttersta, då insatserna ger direkta och synliga utslag på lönen, vid yttre 

belöningar (Palm, 2000).  

 

Dessa belöningssystem påverkar medarbetarna i en organisation på olika sätt. Det finns för- 

och nackdelar med systemen. Beroende på vilken marknadssituation man befinner sig i och 

vilken typ av organisation man arbetar inom bör belöningssystem väljas därefter. (Smitt, 

2002) 

 

Det är med andra ord viktigt att veta hur belöningssystemen påverkar medarbetarna i en 

verksamhet. 

 

1.2 Problembakgrund 

Belöning och ersättning är viktigt för att motivera medarbetarnas beteende och prestationer. 

Det är en viktig roll att motivera medarbetarna till att fokusera på och utföra sina 

arbetsuppgifter. Belöningssystem påverkar tillfredsställelsen samt att den kan få medarbetarna 

att vilja stanna kvar i organisationen. (Lopez et. al., 2006) Detta bidrar till en ökad 

konkurrenskraft och mindre kostnader, i form av både tid och pengar, som författarna tidigare 

nämnt.  
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Det kan dock skilja sig hur, och om, medarbetare motiveras av belöningar. Medan vissa 

föredrar fast lön, förespråkar andra provisionsbaserade löner. Då olika medarbetare föredrar 

olika typer av belöningar måste verksamhetens ledning ha detta i åtanke vid utformningen av 

belöningssystem. (Lopez et. al., 2006) 

 

Rolf Laurelli (2009) menar att säljares motivation är avgörande för försäljningsresultatet och 

varje säljares prestation hänger nära samman med den tillfredsställelse som upplevs i arbetet. 

Därför blir det viktigt att veta hur en säljare upplever sitt arbete för att speciella behov ska 

kunna stimuleras. Det menar Laurelli (2009) kan sporra och påverka inställningen till att lösa 

uppgiften. Laurelli påpekar, precis som Arvidsson (2005), att det kan finnas olikheter i 

prioritering mellan vad säljare själva tycker är viktigt och det som faktiskt är det mest 

betydelsefulla för organisationens bästa. Därför bör målsättningen vara att skapa 

samstämmighet mellan organisationens krav och säljares upplevelse om vad som är 

väsentligt. Vidare förklarar Laurelli (2009) att en svag säljledning ofta enbart satsar på 

ekonomiska motivationsfaktorer medan en stark säljledning kombinerar ekonomiska 

motivationsfaktorer med andra typer av icke-ekonomisk motivering. Till exempel laganda, 

kontinuerlig återkoppling, personlig utveckling och sammankomster. För att utöva ett 

motiverande ledarskap enligt Laurelli (2009) bör chefer skapa positiva åtaganden och 

engagemang, skapa tillit och utmaningar, ge känsla av personlig utveckling och ökad 

självsäkerhet. För att åstadkomma detta krävs realistiska målsättningar, planerade aktiviteter, 

information om målsättningar, återföring av resultat och uppföljning, konstruktiv vägledning 

för personlig utveckling samt anpassade belöningssystem. (Företagande.se, 2009) 

 

Kohn (1993) är en av dem som ställer sig kritisk till belöningssystem som styrmedel. Enligt 

honom presterar anställda som förväntar sig en belöning inte lika bra, de blir blinda av den 

förväntan som belöningen ger. Han menar att det inte är någon större skillnad mellan belöning 

och bestraffning, att det bara är två sidor av samma mynt. Båda handlingarna kan få en person 

att känna sig manipulerad och rädd. Vidare menar han att belöning förstör relationer mellan 

arbetarna då samarbete och hjälp från medarbetare försvinner, speciellt när det skapar 

konkurrens. Belöning minskar även risktagandet, att se nya möjligheter och prova nya saker. 

Istället vill man göra det så lätt för sig som möjligt för att nå fram till belöningen. Belöning 

gör att intresset minskar, då medarbetarna drivs av att få belöning mer än att verkligen 

fokusera på att göra ett bra arbete. (Kohn, 1993) Slutsatsen, enligt Kohn (1993), är att 
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belöning motiverar men bara till att bli just belönad, inte för att man värdesätter sitt arbete och 

vill göra ett bra jobb på grund av det.  

 

Kollektiva belöningssystem kan dels lättare motivera anställda med enformiga arbetsuppgifter 

men även inspirera personalen att dela med sig av viktig information. Kollektiva 

belöningssystem är viktiga i situationer där samarbete och team-känsla värderas högt. 

Delaktighet i arbetet ökar motivationen. Problemet med kollektiva belöningssystem är att det 

kan uppstå ett “free-rider”-problem. Den enskilde medarbetaren presterar inte det där lilla 

extra då det inte kommer att märkas i det stora hela. Istället hoppas den anställda att alla andra 

fortsätter att slita hårt med sitt arbete medan han eller hon flyter med. Med andra ord, alla 

anställda kommer inte att arbeta lika hårt. (Kruse, 1996)  

 

Individuella belöningssystem kan leda till suboptimering. Istället för att se till det 

gemensamma resultatet ser den enskilde medarbetaren bara till sitt eget resultat. Fördelen 

ligger dock i att den enskilde medarbetaren vill göra sitt yttersta, eftersom insatserna ger 

direkta och synliga utslag för individen. En annan fördel med individuella belöningssystem är 

att “free-riders”-problemet minimeras. (Palm, 2000)  

 

1.3 Problemformulering 

- Vilka faktorer motiveras de anställda av? 

- Stämmer chefens motivationsfrämjande arbete överens med medarbetarnas 

uppfattning om vad som bidrar till motivation på arbetsplatsen? 

 

1.4 Syfte 

Studien syftar till att undersöka hur en chef inom en organisation verkar för att öka säljarnas 

motivationsnivå. Vidare syftar studien till att undersöka vad säljarna själva anser bidrar till 

motivation på arbetet. 

 

1.5 Avgränsning 

Denna studie har avgränsats till att undersöka billeasingorganisationen Autolease. Autolease 

har verksamhet även i Norge och Danmark men studien undersökte endast Autolease i 

Sverige, med kontor i centrala Stockholm. Studien har inriktat sig mot företagets 

säljavdelning där en försäljnings- och marknadsdirektör och fem säljare ingår. Avgränsningen 
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mot säljavdelningen gjordes för att personalen arbetar under ytterligare ett belöningssystem 

som, utöver koncernens generella bonussystem, är tydligt mätbart. Avgränsningen gjordes 

även för att säljarna är kärnan i organisationen och deras motivation kan anses avgörande för 

organisationens försäljningsresultat och därmed deras överlevnad på lång sikt. 

 

1.6 Definitioner 

Motivation och belöningssystem är två centrala begrepp för studien. Det finns många olika 

definitioner på dessa begrepp och författarna har därför valt att definiera begreppen enligt 

nedan.   

 

Motivation:  

 

Enligt Deci och Ryan (2000) definieras motivation som inspiration till att vilja agera mot ett 

specifikt mål eller som en engagemangsdrivande kraft. Drivkraften är unik för olika individer 

och varierar, människor har inte bara olika mycket motivation utan drivs också av olika typer 

av motivation.  

 

Belöningssystem: 

 

“Med belöning avses arbetsgivarens visade ekonomiska och sociala uppskattning till 

individer eller kollektiv utöver vad som antingen betraktas som en normal ersättning 

för en prestation eller som en allmän förmån som gäller alla” (Gröjer & Gröjer, 1988, 

s 13) 
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2. Metod 

 

I detta kapitel presenterar författarna vilka metoder och tillvägagångssätt som använts för att 

genomföra studien. Slutligen diskuteras även begrepp som reliabilitet och validitet.  

 

2.1 Metodval 

För att på bästa sätt besvara studiens syfte har en fallstudie tillämpats med fokus på en 

kvalitativ ansats. En fallstudie fokuserar på en undersökningsenhet. Empirin som samlas in är 

av en mer komplex karaktär (Merriam, 1994), då specifika förhållanden, erfarenheter eller 

processer redogörs. En fallstudie ger därför större möjlighet att gå in på djupet. (Denscombe, 

2009)  

 

När det handlar om att uppfattningar, åsikter och erfarenheter ska synliggöras är intervjuer 

den bästa metoden (Denscombe, 2009). Med det som bakgrund valde författarna att samla in 

primärdata genom semistrukturerade gruppintervjuer, internetintervjuer via mailkonversation 

samt en telefonintervju med, för studien, relevanta personer. Författarna har använt sig av 

sekundärdata för att läsa in sig på problemområdet och därmed öka sin kunskap och förståelse 

för problemområdet. Utifrån vad författarna har läst om ämnet har de också valt ut lämpliga 

teorier. Detta för att kunna förtydliga och förklara resultat och därmed möjliggöra en analys 

av insamlad data tillsammans med valda teorier. 

 

2.2 Urval  

Ett icke-sannolikhetsurval ligger till grund för fallstudien. Den vanligaste formen av icke-

sannolikhetsurval, som också tillämpas i denna fallstudie, är ett målinriktat, eller 

ändamålsenligt urval. (Merriam, 1994) Merriam (1994, s 61) tar upp Cheins förklaring att 

“Det hela är jämförbart med den situation då ett antal experter kallas in för att ge sina 

synpunkter på ett komplicerat medicinskt fall […] De är kallade på grund av sina speciella 

erfarenheter eller sin specialkompetens.” Vidare har ett subjektivt urval gjorts. Författarna 

har tidigare kunskap om Autolease och respondenterna har därför “handplockats” till 

undersökningen då dessa anses vara mest lämpade och kunna bidra med mest värdefull data. 

(Denscombe, 2009) Den djupgående och detaljerade information och de synpunkter och 

kunskap som informanterna besitter kring centrala faktorer kan ge författarna värdefulla 

insikter kring studien, som annars inte skulle kommit fram. 
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Fallstudien består av en försäljning- och marknadsdirektör och fem säljare på Autolease. 

 
Figur 1. Uppställning av anställda på Autoleases säljavdelning (egen bearbetning) 

  

2.3 Genomförande 

Till denna kvalitativa fallstudie har information tagits ut genom intervjuer. Semistrukturerade 

intervjuer, en blandning av strukturerade och ostrukturerade intervjuer, tillämpades (Bryman 

& Bell, 2005) och är den mest vanliga metoden inom kvalitativa fallstudier (Alvehus, 2013).  

 

Till de semistrukturerade intervjuerna har författarna använt sig av en intervjuguide (se bilaga 

1 och 2) med ett fåtal öppna frågor som behandlades. I semistrukturerade intervjuer är 

ordningsföljden inte nödvändigtvis fast. Ordningsföljden kan ändras och följdfrågor kan 

ställas vid behov. (Merriam, 1994) Lantz (2007) menar att intervjun har en bestämd riktning, 

en uppgiftsrelaterad grund, från början men att båda intervjuare och respondent kan påverka 

riktningen under intervjuns gång.  

 

För att bygga upp intervjuguiden användes de teorier och tidigare forskning som ligger till 

grund för den teoretiska referensramen. Varje fråga är uppbyggd för att intervjun i slutändan 

ska kunna svara på studiens problemformulering och syfte. Intervjuguiden skickades sedan till 

respondenterna för att ge dem möjlighet till förberedelse inför intervjun. 

 

Gruppintervjuerna ägde rum hos Autolease där tre av fem säljare var närvarande. Intervjun 

med försäljnings- och marknadsdirektören genomfördes via telefon. Med de två övriga 

säljarna genomfördes internetintervjuer. Båda författarna har deltagit vid samtliga 

intervjutillfällen. En av författarna förde intervjuerna framåt medan den andra tog löpande 

anteckningar för att, utöver den ljudinspelning som gjordes, ytterligare säkra kvalitén i 

studiens data och se till att ingen värdefull information gick förlorad. När intervjuerna var 
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klara transkriberades ljudinspelningen och sammanställdes med de anteckningar som tagits. 

Totalt genomfördes sex stycken intervjuer.  

 

Olika frågor ställdes till försäljnings- och marknadsdirektören och säljarna. Till försäljnings- 

och marknadsdirektören ställdes frågor om företagets belöningssystem och hans 

motivationsfrämjande arbete för att få en bredare bild av hur det används. Till säljarna ställdes 

frågor som handlade om hur de ser på belöningssystemet och deras egen motivation. 

Författarna undvek frågor där respondenterna kunde svara ja eller nej i största möjliga mån. 

Detta för att få ut så mycket information som möjligt av frågorna. Till de frågor som 

respondenterna kunde svara ja eller nej på valde författarna att ha följdfrågor för att få ett mer 

utvecklat svar (Kylén, 2004).  

 

Empirin redovisades sedan i löpande text där varje respondent presenterades var för sig. 

 

2.4 Bortfall 

De personer som var tänkta till intervjuerna ställde upp, därmed genererades inga bortfall i 

studien. Inte heller föll någon specifik fråga bort på grund av uteblivna svar. Däremot valde 

författarna att ta bort ålder som en bakgrundsvariabel då man vid datasammanställningen 

insåg att födelseår inte var en relevant bakgrundsvariabel. Antalet säljare var för få för att 

kunna dra slutsatser om ålder och motivation samt att studien inte hade blivit anonym för 

säljarna internt, vilket författarna hade utlovat.  

 

2.5 Metoddiskussion 
 

2.5.1 Tillförlitlighet 

Tillförlitligheten hänvisar till huruvida forskningsresultaten är pålitliga, hur pass 

upprepningsbar undersökningen är. Samma undersökning ska, om den görs om av en annan 

forskare, komma fram till samma resultat. (Alvehus, 2013) En hög tillförlitlighet innebär med 

andra ord att det ger samma data gång efter gång (Denscombe, 2009).  

 

En väl genomförd intervju ger data som speglar respondentens uppfattning (Lantz, 2007). 

Eftersom kvalitativ forskning handlar om att mäta känslor, uppfattningar, erfarenheter et 

cetera är det väldigt svårt att få en hög tillförlitlighet i studien (Denscombe, 2009) då dessa, 



9 
 

enligt Lantz (2007), kan förändras över tid. Det kan även uppstå svårigheter med att, som 

forskare, hålla sig objektiv under studien. Intervjuarens och kontextens inverkan kan innebära 

att det är svårt att uppnå objektivitet då det insamlade data i viss mån är unik på grund av den 

specifika kontexten och de specifika individer som deltar (Denscombe, 2009) samt att 

kvalitativ forskning ofta handlar om forskarens tolkning (Bryman & Bell, 2005). Därför blir 

det inte säkert att resultatet blir det samma vid en ny undersökning och tillförlitligheten kan 

inte tillämpas på ett meningsfullt sätt (Merriam, 1994). Detta har lett till andra förslag på hur 

man kan diskutera kvaliteten i kvalitativ forskning (Alvehus, 2013).  

 

Merriam (1994) tar upp att andra forskare menar att man istället ska använda sig av “grad av 

beroende” där man strävar efter att resultaten ger mening, är konsistenta och beroende. För att 

försäkra sig om att resultaten är beroende finns flera tekniker att använda (Merriam, 1994). I 

denna studie förklarades bakomliggande antaganden och teorier som låg till grund för 

undersökningen. Metodavsnittet beskrevs noggrant för att redogöra hur författarna gått till 

väga för att komma fram till resultatet. Detta talar för att studien har en hög grad av beroende. 

Däremot användes inte triangulering vid insamlandet av data vilket kan anses sänka graden av 

beroende. 

 

2.5.2 Validitet  

Validitet kan delas in i olika slag (Bryman & Bell, 2005). För denna studie har framförallt den 

interna och den externa validiteten diskuterats.  

 

2.5.2.1 Intern validitet 

Den interna validiteten hänvisar till huruvida studien undersöker det studien vill undersöka 

(Merriam, 1994). Med andra ord, validiteten, eller trovärdighet, hänvisar till hur noggrann och 

precis studiens data är. Mäter man det som är relevant för studiens syfte och görs det på rätt 

sätt. (Denscombe, 2009) 

 

Vad beträffar validitet i intervjudata, när det handlar om uppfattningar, känslor och 

erfarenheter, kan det vara svårt att verifiera denna (Denscombe, 2009). Denscombe (2009) tar 

upp några kontroller som kan tas itu med för att ändå kunna bedöma trovärdigheten i det som 

berättats. För att styrka den inre validiteten i studien kontrollerades rimligheten i studiens data 

genom att nyckelpersoner intervjuades som, med sin kunskap och erfarenhet, ger hög 
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trovärdighet till studien. För att kontrollera svarens riktighet skickades empirin till 

respondenterna för att validera att det som sagts verkligen sagts. Eftersom flera intervjuer 

hölls, och författarna inte enbart baserade resultaten på en enda intervju, kunde återkommande 

teman upptäckas som indikerade att den delas av en vidare grupp och därmed ge en större 

tillit. (Denscombe, 2009) 

 

Vidare har författarna varit öppna och lyhörda för kritik från utomstående granskare. För att få 

med all viktig information valde författarna att spela in intervjuerna för att sedan transkribera 

innehållet. Därmed blev författarna inte beroende av enbart anteckningar vid analysen. 

(Merriam, 1994) 

 

Vid personliga intervjuer får författarna direktkontakt med respondenterna, vilket innebär att 

datas riktighet och relevans kan kontrolleras under tiden som den samlas in. Vid 

internetintervjuerna reducerades också felen i datainsamlingen då de intervjuade själva har 

skrivit svaren. Detta minskade risken för felaktigheter i utskriftsprocessen. (Denscombe, 

2009) 

 

Intervjufrågorna konstruerades efter valda teorier för att säkerställa att det som skulle mätas 

verkligen var det som mättes (Denscombe, 2009). Studiens interna validitet kan anses vara 

relativt hög. 

 

2.5.2.2 Extern validitet 

Den externa validiteten handlar om studiens överförbarhet (Denscombe, 2009), om resultaten 

från en undersökning kan tillämpas i andra situationer (Merriam, 1994). Vidare menar 

Merriam (1994) att fallstudier går ner på djupet i en särskild undersökningsenhet, inte för att 

ta reda på något som gäller generellt. Alvehus (2013) förklarar att en vanlig kritik mot 

fallstudier är i vilken mån generaliseringar kan göras från dem. Med detta som bakgrund kan 

studiens externa validitet kritiseras då fokus ligger på endast en organisation och där samma 

resultat inte går att applicera hos andra organisationer.  

 

2.6 Metodkritik 
För att minimera missförstånd och fel på intervjufrågorna kan med fördel en provintervju 

göras innan de riktiga intervjuerna genomförs. Provintervjuer görs på personer som ej tillhör 

urvalet för studien men som ska kunna jämställas med respondenterna som medverkar i 
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studien. (Lantz, 2007) Frågan angående om ansvar bidrar till motivation märkte författarna i 

efterhand var svårtolkad och att den lätt missförstods. Denna fråga hade eventuellt kunnat 

ändras eller tas bort om författarna hade testat frågorna innan intervjun. Frågan gick dock att 

använda ändå då en semistrukturerad intervju tillåter följdfrågor. 
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3. Teoretisk referensram 

 

I detta kapitel presenterar författarna de teorier och modeller samt tidigare forskning som 

använts för att få en teoretisk förförståelse för undersökningen. Teorierna och den tidigare 

forskningen som presenteras fungerar som verktyg och underlag för resultatet och analysen. 

 

3.1 Self Determination Theory    

Teorin grundar sig på en åtskillnad inom motivation. Man har således kommit fram till att det 

finns två typer av motivation; inre motivationsfaktorer och yttre motivationsfaktorer. (Ryan & 

Deci, 2000) 

 

3.1.1 Inre motivation       

Inre motivation innebär att individen tar sig an uppgifter för den inneboende 

tillfredsställelsens skull. När en individ motiveras av inre faktorer agerar den för den roliga 

eller utmanande sakens skull och inte för belöningar eller press från omgivningen. (Ryan & 

Deci, 2000) Ryan och Deci (2000) menar att människor i grunden är aktiva, nyfikna och 

lekfulla individer. De är villiga att lära, utforska och interagera med andra människor utan att 

lockas av yttre incitament till att göra det. Med andra ord, inre motivation existerar inuti 

människan och i relation med andra individer och/eller uppgifter. (Ryan & Deci, 2000) Enligt 

Ryan och Deci (2000) kommer inre motivation med det inneboende behovet av kunskap, 

självbestämmande och tillhörighet. Individer som motiveras av inre faktorer kan leda till ökad 

effektivitet och lärande (Carr et. al., 2014). Carr et. al. (2014) menar att dessa personer utför 

ett bra arbete under längre tid.  

 

3.1.2 Yttre motivation  

Till skillnad mot den inre motivationen beskrivs den yttre motivationen som viljan att prestera 

bra på grund av externa belöningar (Carr et. al., 2014). En förlängning av Self Determination 

Theory är den så kallade Organismic Intergration Theory som tar upp fyra olika typer av yttre 

motivation. 

- External regulation: strävan efter att uppfylla externa order, förfrågningar eller för 

att erhålla belöning. 
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- Introjection: tryck eller press från omgivningen gör att individen känner sig 

tvingad till att utföra uppgiften, dock inte helhjärtat på samma sätt som om den 

skulle vara internt genererad. 

- Identification: identifiering med uppgiften, så att de stämmer in på ens egna 

personliga värderingar och åsikter. 

- Integration: målen eller reglerna är helt i symbios med personens egna värderingar 

eller behov.  

Dessa fyra kategorier av extern påverkan förflyttas från en mindre vilja och känsla för att 

agera, till en starkare intern motivation för att agera. (Ryan & Deci, 2000) 

 

Teorin om inre och yttre motivationsfaktorer kan hjälpa författarna att tolka och analysera 

studiens resultat. Eftersom olika personer motiveras av olika saker är det svårt att hitta ett 

belöningssystem som passar alla. Genom att undersöka huruvida inre och yttre faktorer 

motiverar medarbetarna kan studien utvisa vad som är viktigt för dem. Som säljare ska du 

prestera och det är viktigt att känna sig motiverad inför sin uppgift. Det är därför av stor vikt 

att som chef hitta ett bra belöningssystem.  

 

3.2 Herzbergs tvåfaktorteori  

Herzberg et. al. (1993) delar upp faktorer i hygien- och motivationsfaktorer. 

 

 
Figur 2. Herzbergs uppdelning av hygien- och motivationsfaktorer (Herzberg et. al., 1993; egen bearbetning) 
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Hygienfaktorerna handlar om yttre faktorer som Figur 2 visar. Motivationsfaktorerna handlar 

mer om inre faktorer, som påverkas av hur personen själv känner inför till exempel sitt arbete 

och arbetsuppgifter, vilken status som arbetet innebär och möjlighet att växa och utvecklas i 

sin arbetsroll. Om hygienfaktorerna befinner sig på en låg nivå, under en acceptabel nivå, 

utlöser detta ett missnöje med arbetet. Även om alla hygienfaktorer är uppfyllda innebär det 

dock inte nödvändigtvis att medarbetaren är nöjd. Genom att uppfylla medarbetarnas 

hygienfaktorer förebyggs missnöje med arbetet. (Herzberg et. al, 1993) 

 

Om inte alla hygiensfaktorer uppfylls kan detta försöka hjälpas genom att fylla 

motivationsfaktorerna. Ju fler motivationsfaktorer som uppfylls, desto fler hygienfaktorer kan 

medarbetaren stå ut med att inte ha uppfyllda till lika hög grad. (Herzberg et. al, 1993) 

 

Författarna kan genom denna teori se om det finns hygien- och motivationsfaktorer som 

arbetsgivare kan påverka för att höja motivationsnivån hos studiens respondenter.  

 

3.3 Vrooms förväntningsteori  

Förväntningsteorier är till för att komplettera behovsteorier. Victor H. Vrooms teori förklarar 

att motivation är ett resultat av förväntningar, instrumentalitet och valens. (Vroom, 1964)   

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Figur 3. Vrooms förväntningsteori (Abrahamsson & Andersen, 2005; egen bearbetning) 

 

- Förväntningar handlar om uppfattningen om hur troligt det är att insatsen ska leda till 

resultat. Om personen inte ser kopplingen mellan insats och resultat finns ingen 

förväntan hos personen.  

- Instrumentalitet handlar om hur stor sannolikhet en person tror att det är att ett bestämt 

resultat kommer att utfalla vid en viss insats.  

- Valens handlar om personens inställning till det väntande resultatet. (Vroom, 1964)  

Förväntning om 
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leder till en 
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PRESTATION ANSTRÄNGNING RESULTAT 
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Författarna kan med hjälp av denna teori analysera kring respondenternas motivationsnivå 

utifrån de tre faktorerna.  

 

3.4 Porter och Lawlers utvidgade förväntningsmodell  

Porter och Lawler har utvecklat Vrooms teori med ytterligare tre faktorer. 

 

Den första faktorn som lyfts fram i modellen är individens kompetensnivå. Porter och Lawler 

menar att kompetensnivå är en väsentlig faktor som avgör om det blir en bra prestation eller 

inte. En person kan vara motiverad att ta sig an en uppgift men om denne inte har tillräcklig 

kompetens kommer inte önskat resultat kunna uppnås. (Porter & Lawler, 1968)  

 

Den andra faktorn handlar om medarbetarens insikt i uppgiften som ska utföras. Om personen 

inte är införstådd med vad uppgiften innebär kan det leda till en dålig prestation, vilket i sin 

tur kan leda till att personen i fråga blir utan belöningen som eventuellt är kopplad till 

prestationen. (Porter & Lawler, 1968) 

 

Den tredje faktorn som Porter och Lawler tar upp i teorin handlar om att belöningen både kan 

vara av karaktären inre och yttre motivationsfaktorer och hur troligt det är att denna belöning 

utbetalas, om det är en yttre motivationsfaktor. En yttre motivationsfaktor tas emot från någon 

annan och det finns därför ingen garanti för att denna belöning kommer att erhållas. (Porter & 

Lawler, 1968) 

 

I modellen vägs alla faktorer samman och man ser därför till uppgiften och att medarbetaren 

besitter den kompetens som krävs för uppgifter. Medarbetaren behöver förstå hur uppgiften 

ska genomföras. Medarbetaren behöver även ha insikt i vilken sorts belöning som kan komma 

att erhållas om uppgiften blir slutförd. Vidare måste det resoneras hur troligt det är att 

eventuell yttre belöning kommer att erhållas. (Porter & Lawler, 1968) 

 

Porters och Lawlers teori är vald för att kunna få förståelse för hur belöningar kan vara mer 

motiverande än andra för respondenterna. Resultatet kan, utifrån denna teori, analyseras 

genom att se hur det kan skilja mellan respondenterna.  
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3.5 Tidigare forskning 

I Pratheepkanths artikel (2011) förklaras hur belöningssystem är ett viktigt verktyg för att 

kunna styra anställdas motivation. Författaren menar på att belöningssystem finns för att de 

anställda ska fortsätta komma till arbetet och vilja högprestera (Pratheepkanth, 2011). Enligt 

Reeve (2014) har belöningssystem och finansiella belöningar dolda kostnader i form av 

minskad inre motivation hos medarbetarna. Forskningen visar att fokus enbart kan hamna på 

att erhålla belöningen istället för att utföra en uppgift för att man tycker att det är roligt och 

utvecklande (Reeve, 2014).  

 

För att en organisation ska fungera bra och kunna göra sina intressenter nöjda måste det finnas 

en bra relation till medarbetarna, enligt Pratheepkanth (2011). Detta för att alla parter ska få ut 

så mycket som möjligt av varandra. En bra ersättning för arbetet har länge ansetts vara en 

faktor till att kunna öka medarbetarnas motivation och därmed också produktiviteten. Ibland 

kan dock medarbetarna få vissa formella belöningar som delar som ingår i arbetet, till 

exempelvis lön, bonus och befordran. Författaren skriver att flera undersökningar visar att 

belöningar skapar motivation och tillfredsställelse som i sin tur skapar högre produktivitet. 

Pratheepkanth (2011) hänvisar till Snells studie, från 1999, vilken påpekar att motivation är 

helt avgörande för prestationen, att även den mest kunniga medarbetaren skulle prestera under 

sin potentiella nivå utan motivation. (Pratheepkanth, 2011)  

 

Enligt studien genomförd av Hall och Rowland (2014) kan individuella belöningssystem 

skapa konflikter mellan, och inom, grupper på grund av att den individuella belöningen 

värderas högre än vikten av ett fungerande grupparbete. Studien visar att respondenterna 

finner en stor oklarhet i huruvida deras resultat mäts och med vilka metoder som då används 

för att mäta. (Hall & Rowland, 2014) 

 

Yanagizawa (2008) pratar i sin artikel om målstyrning, eller Management By Objectives 

(MBO) och tar upp Druckers förklaring från 1954 om att MBO är ett sätt att uppnå 

organisatoriska mål genom att motivera anställda och integrera deras ansträngningar. De 

anställda ansvarar själva för att nå målen. Varje anställd blir kontinuerligt uppföljd för att i 

slutet bli utvärderad av chefen om i vilken utsträckning målen har uppnåtts samt få feedback. 

(Yanagizawa, 2008) Enligt Forslund (2013) är mål viktiga för att skapa riktlinjer, 

begränsningar, legitimitet, effektivitet och motivation. Yanagizawa (2008) visar på att MBO 

är ett effektivt styrkoncept genom att hänvisa till studier som gjorts inom ämnet. Studierna 
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visar att specifika och svåra mål ökar prestationen och leder till bland annat större 

ansträngning samt till en bättre arbetsutvecklingsstrategi. Vidare redovisar Yanagizawa 

(2008) sin studie där han undersökte effekterna av svåruppnåeliga mål och ett 

feedbacksökande beteenden på måluppfyllelse. Resultaten från studien visade att svåra mål 

leder till en hög grad av måluppfyllelse. Dessutom hade feedbacksökande positiva effekter på 

måluppfyllelse. (Yanagizawa, 2008) Rozental och Wennersten (2014) tar upp målstyrningen 

kopplat till belöning i form av feedback. De menar att kontinuerliga feedbacksamtal höjer 

motivationen. Förutsatt att organisationens mål stämmer överens med medarbetarnas 

individuella mål. (Rosental & Wennersten, 2014) Yanagizawas (2008) studie indikerade att 

ett feedbacksökande beteende spelar en viktig roll för att förbättra måluppfyllelsen vid 

målstyrning. Om de anställda inte begär arbetsrelaterad feedback skulle de fortsätta att 

använda sina första strategier även om dessa strategier inte längre ledde till de uppsatta målen. 

Genom att söka feedback kontinuerligt kan de anställda upptäcka skillnader mellan nuvarande 

prestanda och mål och uppmuntras att justera arbetsstrategi och beteende som syftar till att 

minska skillnaden. Feedbacksökande kan därmed öka medarbetarnas måluppfyllelse. 

Resultaten från denna studie visade att de anställda som ofta söker feedback uppnår en hög 

nivå av måluppnående medan det omvända gäller för de som inte är lika mycket 

feedbacksökande. Detta menar Yanagizawa (2008) väcker frågan om hur organisationer kan 

agera gentemot anställda som inte aktivt söker feedback på arbetsplatsen. Ett effektivt 

ingripande kan vara tillhandahållandet av feedback från handledaren. Yanagizawa (2008) 

hänvisar till tidigare forskning som visat att de anställda anser deras handledare vara en viktig 

källa för återkoppling. (Yanagizawa, 2008) 

 

Laurelli tar i sin bok Psykologi i Affärslivet (2012) upp att en säljares motivation i hög grad är 

avgörande för försäljningsresultatet. Därför blir det viktigt att veta hur en säljare upplever sitt 

arbete för att kunna stimulera säljarens behov. Vidare tar Laurelli (2012) upp säljares olika 

behovsgrupperingar och delar in dem i fem olika kategorier; grundläggande behov, trygghet, 

samhörighet, jag-känsla och självförverkligande.  

- Grundläggande behov tar upp säljarens önskan om bland annat välbefinnande, 

undvikande av ansträngningar samt viljan om behagliga arbetsförhållanden.  

- Trygghet visar säljarens omsorg om trygghet och säkerhet i tillvaron.  

- Samhörighet visar säljarens behov av sociala relationer och önskan att bli en 

accepterad av kollegor. Säljare värderar sitt arbete efter vilka möjligheter finns att 
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etablera varma och harmoniska relationer till andra personer, både kunder och 

kollegor.  

- Jag-känsla visar säljarens intresse att uppnå status inom företaget. En önskan om 

erkännanden och möjligheter att visa sin speciella kompetens. Att som säljare kunna 

visa en skicklighet anses vara viktigt.  

- Självförverkligande ger säljaren möjlighet att pröva sina egna möjligheter. Om känslan 

för motivation ska bli tillfredsställd och vara stimulerande måste arbetet innebära 

möjligheter att påverka sin situation, frihet att uttrycka sig och tillfälle att prova nya 

saker. (Laurelli, 2012)  

Laurelli (2012) tar även upp hur man som ledare kan motivera sina anställda och pratar om 

vikten av att skapa samstämmighet mellan säljarens uppfattning om vad som är väsentligt och 

vad som är organisationens krav. Han menar också att en svag säljledning satsar på 

ekonomiska motivationsfaktorer medan en stark säljledning kombinerar ekonomiska 

motivationsfaktorer med icke-ekonomisk motivering. Till exempel ökad team work-anda, 

ständig återkoppling, personlig utveckling och sammankomster. För att utöva ett motiverande 

ledarskap bör ledaren bland annat visa engagemang, skapa tillit och utmaningar, ge känsla av 

personlig utveckling och ökad självsäkerhet. För att åstadkomma detta krävs realistiska 

målsättningar, planerade aktiviteter, information om målsättningar, återföring av resultat och 

uppföljning, konstruktiv vägledning för personlig utveckling, anpassade belöningssystem. 

(Laurelli, 2012) 
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4. Empiri 

 

Detta avsnitt avser en kort bakgrundsbeskrivning av studiens fallföretag Autolease samt en 

sammanställning av det data som samlats in från intervjuerna.  

 

4.1 Autoleases bakgrund 

Autolease är en del av DNB Bank, Nordens näst största bankkoncern (www.autolease.se).  

 

DNB är en av de ledande aktörerna inom bank, finans och försäkring i Norden och i Norge är 

DNB den största finanskoncernen med en bred internationell närvaro. I Sverige har DNB haft 

bankverksamhet sedan 1995. Idag finns kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö med 

sammanlagt cirka 400 anställda. De erbjuder tjänster och produkter till framförallt medelstora 

och stora företag samt institutioner. DNB är ledande inom bilfinansiering där de erbjuder ett 

stort utbud av tjänster inom leasing, hyra och avbetalning. (www.dnb.se) 

 

Som en del av DNB administrerar och leasar Autolease ut mer än 30 000 bilar och köper in 

över 7 000 nya bilar varje år. Dem erbjuder person- och lätta lastbilar i alla bilmärken och 

modeller. Autolease är den enda partner i Skandinavien som erbjuder ett unikt webbaserat 

administrationsverktyg där kunden själv kan beställa bilar, konfigurera bilar, se rapporter 

över innehav samt göra totalekonomiska beräkningar på bland annat finansiering, drift och 

administration av vagnparken. Eftersom operationella leasingavtal används står Autolease 

för den ekonomiska risken, till skillnad från det finansiella leasingavtalet, och det enda 

leasingtagaren gör är att betala för nyttjandet av bilen. Autoleases ambition är att det ska bli 

billigare och enklare för kunden att göra affärer med dem. (www.autolease.se) 

 

 

 
  

http://www.dnb.se/
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4.2 Datainsamling 

4.2.1 Intervju med försäljnings- och marknadsdirektören 

 

Vilken roll har du i företaget? 

Försäljnings- och marknadsdirektör på Autolease.  

 

Vad tillämpar ni för belöningssystem?  

Belöningarna som kan utbetalas är i form av extra månadslöner med ett maximalt tak på tre 

månadslöner, utöver de tolv vanliga under året.  

 

Vad består belöningarna av?  

Består av pengar som betalas ut i form av extra månadslön(-er) i april året efter man uppfyllt 

de kriterier som finns.  

 

Vad baseras belöningarna på? 

Belöningen baseras delvis på hur du presterat i relation till budget och delvis baseras det på en 

subjektiv bedömning. För att klara budgeten ska du göra minst 100 procent av budgeten. Den 

subjektiva bedömningen handlar om att en säljare kan ha varit med vid en större upphandling 

men som kanske inte genererat pengar, då kan ändå denne person belönas för att ha lagt ner 

mycket arbetstid på det.   

 

Varför?  

Varför Autolease har detta belöningssystem vet inte försäljnings- och marknadsdirektören då 

beslutet är taget i Norge. Men han tror att grundidé men det är att få anställda att överprestera, 

att det ska vara lite av en tävling.  

 

Vad är den önskade effekten av detta belöningssystem? 

Försäljnings- och marknadsdirektören anser att det är svårt att mäta effekten av eftersom att 

det är svårt att förstå hur den subjektiva delen mäts. Han tycker att en grundförutsättning med 

ett belöningssystem är att de som ska belönas förstår det. Han gör en jämförelse med 

idrottslivet och en OS-uttagning i löpning: “Så måste du klara en viss kvalgräns för att få åka, 
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sen om den kvalgränsen är en sekund över gällande världsrekord, då har du åtminstone 

vetskapen om hur snabbt jag måste springa. Om någon säger att ‘du måste springa på en bra 

tid’, ja då är det ju lite svårt, är det en bra tid eller en dålig tid?”.  

 

Vad är den upplevda effekten? 

Han upplever en positiv effekt av den del som han anser vara mätbar, alltså där de mäts mot 

budget.  

 

Vad anser du skulle kunna förbättras med ert nuvarande belöningssystem?  

Han önskar att de gick tillbaka till belöningssystem utformning som det såg ut för cirka två år 

sedan, då säljarna enbart mättes mot budget. Då visste de att om man gör 110 procent av 

budget kommer man att belönas med tre extra månadslöner i april kommande år. Den 

subjektiva bedömningen är svår att veta vad den är värd.   

 

Vet medarbetarna målen som krävs för att uppnå belöning?  

Han svarade både ja och nej på denna fråga. Den mätbara delen anser han att säljarna absolut 

vet vad som krävs men menar på att den subjektiva belöningen “står skrivet i stjärnorna”.  

 

Kan medarbetarna vara med och påverka hur de blir belönade? 

Han menar på att de inte kan påverka själva utformningen av belöningssystem men att 

personer som syns och hörs har större chans till att ta del av belöningen som baseras på den 

subjektiva belöningen.  

 

Har ni haft något annat belöningssystem tidigare? Om ja; beskriv skillnader 

Tidigare hade de, som nämnt, ett belöningssystem som enbart baserades på resultat mot 

budget. Taket för hur mycket belöning man som säljare kan få har hela tiden varit detsamma. 

Däremot blir säljavdelningen tilldelad en mindre pott med pengar att fördela ut till så det är 

inte vanligt att längre kunna komma upp i tre månadslöner i belöning, utan mer vanligt med 

högst två månadslöner.    
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Vad tror du motiverar anställda på säljavdelningen?  

Försäljnings- och marknadsdirektören tror att uppföljning, bekräftelse om att de gjort ett bra 

jobb och hjälp med att nå ända fram till målet.   

 

Hur gör ni för att motivera era säljare? 

Han anser sig själv vara ganska dålig på att motivera men försöker att följa upp med var 

säljare och hjälpa dem att nå sina mål. Det anordnas möten där alla säljare, tillsammans med 

honom, tar upp sina case och sedan kan ge varandra tips och råd om hur de ska lyckas med 

affären. De skapar alltså motivationen kollektivt.  

 

Tycker/tror du att det är avgörande att ha belöningssystem för att 

medarbetarna ska motiveras och vilja göra sitt bästa? 

Han tycker definitivt att man ska ha ett belöningssystem. Han tror att det är bra på alla 

avdelningar men att det framför allt motiverar säljare eftersom deras resultat ofta är mätbara i 

större utsträckning. Han tycker att det är, även om man har en grundlön, belöningen som visar 

att man gjort sitt jobb lite bättre, vilket motiverar till att alltid vilja göra lite mer.   
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4.2.2 Intervjuer med säljarna 

 

Anställningsform  

Alla säljare är anställda tillsvidare. 

 

Vad anser du skulle kunna förbättras med ert nuvarande belöningssystem?  

Person 1 önskar att belöningssystemet skulle vara tydligare och tycker att det är svårt att hitta 

denna tydlighet på grund av ständig förändring av kriterierna som finns för bonusen.  

Person 2 tycker att budgeten ska vara färdigställd i december, och inte senare under kvartal 

ett, bland annat eftersom kriterierna förändras år till år. Person 2 tycker att detta skulle kunna 

förbättras genom tydlighet.  

Person 3 önskar också mer tydlighet i hur de belönas. Personen anser också att det är 

komplicerat och otydligt när belöningen kommer att uppnås. Personen menar på att det finns 

många kriterier utöver budget som de måste nå för att kunna få sin årsbonus.  

Person 4 önskar att belöningssystemet skulle vara mer “svart på vitt” och enbart baseras på, 

till exempel, budget.  

Person 5 önskar att belöningssystemet var ännu mer individuellt baserat, att de inte ska 

behöva förlita sig på kollegor i andra länder för att kunna lyckas. Som det är idag behöver de 

till exempel göra ett visst antal skandinaviska avtal för att kunna uppnå belöning.  

 

Vet du vad som krävs av dig som säljare för att uppnå belöning? 

Person 1 tycker att det de vet vad som krävs bortsett från gånger då de i Norge bestämmer nya 

direktiv som inte förklaras innan de verkställs.  

Person 2 tycker att de vet vad som krävs för att uppnå men inte hur mycket det kommer att ge 

i pengar då det sker avdrag utan tydlig uträkning och att detta kan skilja sig gång till gång. 

Person 3 vet vad som krävs men tycker att det inte är helt tydligt. Personen menar på att de 

vet vad som krävs för att få bonus men att det inte finns någon tydlighet i exakt vad det 

innebär i rena pengar. Personen förklarar att det finns ett maxbelopp för vad de kan få i 

årsbonus men ingen typ av trappa som förklarar vad, till exempel, en viss procent över budget 

skulle ge i årsbonus.  
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Person 4 tycker att det är väldigt tydligt när det kommer till vilken budget som ska uppnås. 

Personen vet dock inte hur de “mjuka delarna” räknas och vem som avgör om dessa uppnåtts.  

Person 5 vet vad som krävs för att uppnå budget och belöningen utifrån den.  

 

Vilken skillnad gör belöningssystemet för hur du utför dina arbetsuppgifter? 

Person 1 anser att det skulle vara mer motiverande om det fanns mer tydlighet kring vad en 

viss affär skulle innebära i årsbonus.   

Person 2 anser inte belöningssystemet påverka hur arbetsuppgifterna utförs. Personen tror att 

just som säljare är det mer ett sätt att vara som person, att man är en säljare, att man alltid vill 

sälja och göra sitt bästa.  

Person 3 tror att det skulle påverka hur arbetet utförs om det skulle vara ett belöningssystem 

där det var tydligt med exakt vad det innebar i rena pengar.  

Person 4 gillar att tävla, vill alltid nå budget och gärna vara bäst. 

Person 5 tror sig inte påverkas så mycket, detta är inget som ägnas tanke åt dagligen, men 

tycker att det är kul att få belöning i form av resultatlön. 

 

Vad anser du vara motivationsfaktorer? 

Person 1 tycker att en rimlig budget är motiverande. Personen tycker att det är motiverande att 

ha en årsbonus men också att lyftas på vägen fram tills dess samt att ha bra kollegor. 

Person 2 tycker att en relevant budget är motiverande samt att det är ett bra företag.  

Person 3 anser att uppnåbara, tydliga och mätbara mål är motiverande. Personen tycker också 

att det är motiverande att ha kul på arbetet, träffa människor, ha bra kollegor och göra affärer. 

Person 4 anser att det är motiverande att ha den årsbudgeten som de har idag. Personen skulle 

bli ännu mer motiverad om det fanns delmål.  

Person 5 anser att att ha kul på arbetet, bra kollegor, bra produkt och belöning i någon form är 

motiverande.  

 

Vad är det som gör dig motiverad att gå till jobbet? 

Person 1 anser att det är de bra kollegorna samt årsbonusen. 

Person 2 tycker att det är viktigt med bra kollegor, att trivas på arbetet och att alla 

medarbetarna har samma framgång. Personen tycker att det är motiverande att koncernen går 
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bra, bolaget växer och tror inte att det skulle finns något belöningssystem alls om det gick 

dåligt för koncernen.  

Person 3 känner sig motiverad att gå till arbetet genom att kunna att göra nytta för kunden och 

att ha meningsfulla arbetsuppgifter.  

Person 4 motiveras av att göra affärer, träffa nya människor och påverka dem att köpa av 

Autolease.  

Person 5 motiveras av att få träffa blivande kunder och övertyga dem om att deras lösning är 

den bästa samt bra och roliga kollegor. 

 

Tycker du att chefens motivationsfrämjande arbete stämmer överens med det 

du anser vara viktigt? 

Person 1 tycker att det är motiverande att ha en chef som besitter mycket kunskap, har lång 

erfarenhet och är delaktig i deras arbete. 

Person 2 tycker att det är väldigt viktigt att ha en kunnig chef, vilket de har, och anser att det 

är motiverande.   

Person 3 tycker att det är motiverande att kunna få hjälp genom kunskap från chefen för att 

kunna lyckas samt att han är delaktig. Personen tycker att det är kul att chefen är delaktig i 

affärer men att han också kan vara med och skoja.  

Person 4 tycker att det dels stämmer överens med vad personen tycker är viktigt. Det har 

förekommit en säljtävling men personen önskar att det hade funnits fler delmål- eller tävlingar 

eftersom de arbetar under längre cykler. 

Person 5 tycker att chefens arbete stämmer överens med vad personen själv tycker är 

viktigt.     

 

Finns det något som din chef skulle kunna göra för att du ska känna dig mer 

motiverad? 

Person 1 önskar att de skulle haft medarbetarsamtal, som det är sagt, varannan månad. 

Personen tycker också att chefen skulle kunna vara ännu mer delaktig, även om han redan är 

delaktig anser personen att man inte kan vara för delaktig.  

Person 2 önskar att de skulle ha genomgång av hur de har levererat samt hur det ser ut 

framöver i form av kvartalssamtal.  

Person 3 önskar mer feedback, gärna positiv. Personen önskar att de kunde ha mer detaljerade 

samtal, till exempel: “Du har skrivit fem avtal och du ska skriva tio, hur ser din plan ut?”. 
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Person 4 önskar att det skulle göras uppföljningar och ha delmål- och tävlingar. Personen 

tycker också att det skulle finnas synligt hur de ligger till mot budget på, till exempel, en 

skärm. 

Person 5 tycker att chefen motiverar på det sätt som uppskattas och kan i dagsläget inte 

komma på något som skulle motivera mer.  

 

Anser du att belöning i form av materiella ting bidrar till ökad motivation? 

Utveckla ditt svar 

Person 1 anser att det gör det. 

Person 2 anser att det inte gör det eftersom de redan har en bra månadslön. Personen skulle 

inte arbeta hårdare på grund av belöning i form av materiella ting.  

Person 3 tycker att det kan bidra till ökad motivation om det handlar om en specifik tävling 

under en dag.  

Person 4 uppskattade att få belöning i form av materiella ting vid yngre ålder men idag 

uppskattar personen belöning i form av pengar istället.   

Person 5 tycker absolut att materiella ting är motiverande och får personen att alltid vilja 

prestera lite bättre. 

 

Anser du att delaktighet bidrar till ökad motivation? Utveckla ditt svar 

Person 1 trivs med att vara delaktig i sitt eget arbete.   

Person 2 anser att det gör det eftersom de arbetar utefter sina egna regler, på det sätt som de 

anser vara bäst, och trivs bra med att ha det så.  

Person 3 anser att i och med att de är säljare är de i allra högsta grad delaktiga i sitt eget 

arbete. Personen anser att chefens ökade delaktighet skulle det kunna leda till högre 

motivation.  

Person 4 anser att delaktighet bidrar till ökad motivation. Personen kan glädjas åt sina 

kollegors framgång vid affärer och försöker alltid att vara ett stöd genom att, till exempelvis, 

följa med på möten. 

Person 5 anser att det gör det om alla kollegor delar samma uppfattning.   

 

Anser du att ansvar bidrar till ökad motivation? Utveckla ditt svar  

Person 1 anser att det ingår i deras arbete som säljare att ta ansvar och trivs bra i den rollen. 
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Person 2 tar det ansvar som krävs och arbetar efter de regelverk som finns. Personen anser att 

man har eget ansvar över att leverera med kvalité. 

Person 3 anser att de är ganska styrda utifrån ramavtal, men att alla vet vad de får göra och 

inte, och arbetar under eget ansvar utifrån detta.  

Person 4 tycker absolut att ansvar bidrar till ökad motivation i form av bättre självförtroende, 

vilket också ger bättre självförtroende hos kunden och då kan göra bra avslut. 

Person 5 tycker absolut att ansvar bidrar till ökad motivation. Desto mer ansvar, desto mer vill 

personen prestera för att visa att ansvaret man får tas tillvara på. Personen tror även att mer 

ansvar skapar motivation för att vilja gå till arbetet och verkligen prestera.   

 

På vilket sätt skulle din motivation påverkas om ni hade ett kollektivt 

belöningssystem? 

Person 1 tror inte att det hade förändrat något eftersom personen redan anser att gruppen har 

bra sammanhållning och delar känslan att alla vill att alla ska lyckas även om belöningen, till 

största del, är individuell.  

Person 2 tror att det skulle skapa irritation i gruppen eftersom även om en person uppnår 

budget kan denne bli utan bonus bara för att någon annan inte kommer upp i sin budget.  

Person 3 tar gärna ansvar för sina egna affärer och blir därför också gärna belönad utefter 

egen insats. Personen tror att det hade kunnat bidra till dålig stämning i gruppen om det skulle 

vara någon kollega som inte alls levererar lika bra som de andra.  

Person 4 tror inte att kollektiva belöningssystem fungerar.  

Person 5 finner det enklast och mest rättvist att tillämpa en individuell belöning då de har 

olika budgetar för olika säljare och behåller det gärna så.  

 

4.2.3 Intervjusummering 
Svaren från respondenterna är relativt lika. Flera av dem pratar om att många saker beror på 

att de är säljare som personer. Det mesta som säljarna säger överensstämmer med 

försäljnings- och marknadsdirektörens uppfattning och tycke. Det som säljarna nämner, som 

de önskar skulle förbättras, är saker som försäljnings- och marknadsdirektören också önskar 

förbättra sig på. Andra saker som både försäljnings- och marknadsdirektören och säljarna 

önskar förbättring på styrs högre uppifrån.    
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5. Analys 
 

Detta avsnitt sammankopplar data från empirikapitlet med de valda teorierna samt tidigare 

forskning.  

 

Bonusen är en motivationsfaktor för säljarna. Försäljnings- och marknadsdirektören berättade 

att grundidén med bonusen är att få säljarna att överprestera i form av att sälja mer än budget. 

Enligt studiens resultat ger bonusen önskad effekt på Autolease. Bonusen får säljarna att vilja 

komma till sitt arbete och prestera bra, att överträffa budget. Studiens resultat stöds av flera 

teorier. I Self Determiniation Theory pratar man om de yttre motivationsfaktorerna (Ryan & 

Deci 2000). Genom att göra sitt bästa och överträffa budget erhålls en yttre belöning i form av 

bonus. Det stärks även av Pratheepkanths (2011) artikel om belöningssystem som menar på 

att belöningssystem gör att medarbetarna använder sin fulla potential och vill överprestera. I 

enlighet med Pratheepkanths (2011) artikel, och grundidén med hela belöningssystemet på 

Autolease, nämnde respondenterna att bonusen är en faktor till att de motiveras att göra sitt 

bästa, alltså att använda sin fulla potential och överprestera. Det stämmer även överens med 

en av Herzbergs (1993) motivationsfaktorer som handlar om det erkännande de får genom 

belöning. Bonusens innebörd enligt Organismic Intergration Theory, förlängningen av Self 

Determination Theory, definierar säljarna med punkterna External regulation och Integration. 

External regulation handlar om strävan att uppnå något för att erhålla belöning. (Ryan & 

Deci, 2000) Studiens resultat visar att en relevant budget är motiverande, att de med en 

relevant budget vill göra det lilla extra för att uppnå den, för att ha möjlighet att kunna få 

belöning. För att överhuvudtaget vilja sträva efter något, precis som Integration behandlar, 

måste målen stämma överens med egna värderingar (Ryan & Deci, 2000). Laurelli (2012), 

och även Yanagizawa (2008), diskuterar att samstämmighet mellan säljarens uppfattning om 

vad som är väsentligt och vad som är organisationens krav är viktigt för att motiveras och 

vilja göra sitt bästa. Så länge säljarna i studien får en relevant och uppnåbar budget drivs de 

av att överträffa den.  

 

I intervjuerna framkom att budgeten måste vara uppnåbar. Säljarna har ansvar och påverkar 

själva hur, och att, budgeten uppnås vilket inte alltid är en lätt uppgift. Att ha svåra men 

uppnåbara mål är prestationshöjande och leder till större ansträngningar och skapar positiva 

effekter på måluppfyllelsen enligt Yanagizawa (2008). Även Vrooms (1964) tar upp detta i 

sin förväntningsteori under förväntningar. Han menar att förväntningar handlar om hur troligt 
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det är att insatsen de gör ska leda till resultat. Om denna koppling, mellan insats och resultat, 

är svag eller inte kan göras av personen i fråga finns inte heller förväntningar. Detta sänker 

motivationen. (Vroom, 1964) Laurelli (2012) tar upp att det krävs realistiska målsättningar, 

information om målsättningarna samt ett rätt anpassat belöningssystem för att nå 

måluppfyllelse och Forslund (2013) menar att mål är viktiga bland annat motivation.  

 

Studien visar på att säljarna trivs bra på arbetet och att det är viktigt för dem att det går bra för 

deras kollegor och koncernen. Studiens resultat kan inte stödjas av Hall och Rowlands (2014) 

undersökning som visar på att individuella belöningar ofta kan leda till konflikter i, och 

mellan, grupper på grund av att belöningen värderas högre än gruppsamarbetet. I denna studie 

gläds säljarna på Autolease åt varandras framgång. Vilket borde ses som något positivt. Att 

säljarna trivs bra på företaget är, enligt Herzberg (1993), att uppfylla hygienfaktorerna om bra 

företagspolicys och arbetsförhållanden. Partheepkanth (2011) betonar även han vikten av en 

bra relation mellan medarbetarna och organisationen för att båda parter ska få ut så mycket 

som möjligt av varandra. Ingen av säljarna nämnde lön som motivationsfaktor. Enligt 

Pratheepkanth (2011) är lön inte den primära faktorn för alla, då de redan har en bra lön som 

ingår i arbetet. Genom att ha en bra lön uppfyller de en av Herzbergs (1993) hygienfaktorer. 

Säljarna säger sig främst motiveras av andra faktorer, som att ha trevliga kollegor och roligt 

på arbetet. Enligt Laurelli (2012) behöver anställda känna samhörighet, ett behov av sociala 

relationer och önskan att bli accepterad av kollegor. Han menar att säljare värderar sitt arbete 

efter vilka möjligheter det finns att etablera relationer till andra personer, både kunder och 

kollegor (Laurelli, 2012). Vilket också kan stödjas av Self Determiniation Theory och dess 

inre motivationsfaktorer som bland annat tar upp vikten av att känna tillhörighet till sina 

kollegor och företaget (Ryan & Deci, 2000). 

 

Andra inre motivationsfaktorer som Self Determiniation Theory tar upp (Ryan & Deci, 2000) 

och som kan hänvisas till säljarna i studien är deras arbetsuppgifter i sig, att de har ett driv på 

grund av att de trivs med sitt arbete att göra affärer och självbestämmande genom att deras 

arbetsuppgifter innebär mycket ansvar och delaktighet. Detta stämmer även överens med 

Herzbergs (1993) motivationsfaktorer som handlar om tillfredsställelsen med sina 

prestationer, arbetet och sina arbetsuppgifter som de själva ansvarar över. Laurelli (2012) 

pratar om behovet av självförverkligande. För att kunna känna sig motiverad måste arbetet 

innebära möjligheter för den enskilde att påverka sin situation (Laurelli, 2012).  
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Dessa nämnda inre motivationsfaktorer bidrar till att säljarna är motiverade till att gå till 

arbetet. För respondenterna i studien stämmer inte Reeves (2014) forskning som visar på att 

finansiella belöningar kan ha dolda kostnader i form av minskad inre motivationsnivå. Enligt 

Reeve (2014) fokuserar vissa personer endast på att uppnå belöningen och inte på att göra 

uppgiften för att denne tycker att det kul eller för egen utvecklings skull. Säljarna i studien 

motiveras både genom finansiell belöning samt inre faktorer.    

 

Enligt studiens resultat kan det utläsas att säljarna har den kompetens, och i eventuella fall där 

de inte har det hjälps gruppen åt, för att kunna nå belöning och bra resultat. Flera av säljarna 

nämner även att de har en väldigt kunnig och kompetent chef som hjälper dem att lyckas. 

Kompetensnivå tar Porter och Lawler (1968) upp i sin utvidgade förväntningsmodell. Dem 

menar att personer behöver ha en tillräckligt hög kompetensnivå för att klara av uppgiften 

som de förväntas göra. Den andra faktorn i teorin handlar om hur uppgiften ska utföras. 

(Porter & Lawler, 1968) Hur uppgiften ska utföras är för säljarna i studien en självklarhet 

eftersom de själva får bestämma hur uppgifterna ska utföras, i alla fall så länge de följer de 

regler som finns. Om de inte vet hur de ska lösa något kan de alltid få hjälp genom möten där 

de går igenom sina nuvarande case i gruppen för att kunna hjälpa varandra. Tredje faktorn rör 

hur troligt det är att en yttre belöning kommer att utbetalas (Porter & Lawler, 1968). Detta är 

den punkt där det inte fungerar helt optimalt på Autolease eftersom bonusen både baseras på 

budget och mjuka värden. Om belöningen enbart kunde uppnås genom att överträffa budget 

skulle motivationen vara ännu högre, enligt teorin, eftersom de då skulle veta att de erhåller 

belöning om de överträffar budget. Laurelli (2012) däremot menar att en svag säljledning 

satsar på endast ekonomiska motivationsfaktorer medan en stark säljledning kombinerar 

ekonomiska motivationsfaktorer med icke-ekonomisk motivering. Enligt nuvarande situation 

på Autolease kan de överträffa budget men ändå inte vara säkra på att erhålla belöning, vilket 

enligt Porter och Lawlers (1968) utvidgade förväntningsmodell sänker motivationsnivån, men 

enligt Laurelli (2012) ökar motivationsnivån. Det saknas även viss tydlighet angående den 

eventuella belöningens storlek. Vroom (1964) tar i sin förväntningsteori upp instrumentalitet 

som en faktor. Teorin handlar om hur troligt det är att en viss insats ska leda till ett visst 

resultat (Vroom, 1964), vilket i denna studie handlar om storleken på årsbonusen, och 

instrumentalitet handlar om hur stor sannolikhet en person tror att det är att ett bestämt 

resultat kommer att utfalla vid en viss insats. Studien visar att det inte finns någon trappa som 

visar på bonusens storlek. Att säljer man för så här mycket kan man förvänta sig så här 

mycket bonus. För att ytterligare motivera säljarna kan med fördel ett förtydligande av vad 
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som krävs samt bonusens storlek göras. Studiens resultat kan jämställas med Hall och 

Rowlands (2014) resultat i deras undersökning kring huruvida medarbetarna förstod om eller 

hur de mättes. Säljarna i denna studie vet inte att eller hur de mäts på mjuka värdena.  

 

Enligt Yanagizawas (2008) artikel som beskriver målstyrning förklarar han att de anställda 

själva ansvarar för att de uppsatta målen uppfylls. Han menar även på att medarbetarna bör få 

kontinuerlig uppföljning för att kunna utvärdera hur, och i vilken utsträckning, målen uppnåtts 

samt få övrig feedback (Yanagizawa, 2008). Det Yanagizawa (2008) förklarar stämmer väl 

överens med resultatet i denna studie. Säljarna har individuella budgetar som satts upp av 

personer högre upp i organisationen för att integrera säljarna i organisationens mål. Enligt 

försäljnings- och marknadsdirektören på Autolease har de regelbundna avstämningar där de 

hjälper varandra att nå sina mål. Några av säljarna saknar dock en mer detaljerad och 

personlig feedback för att veta exakt hur de ligger till i förhållande till deras mål och vad 

chefen tycker att de gjort bra på vägen. Yanagizawa (2008) tar i sin artikel upp att 

medarbetare som är feedbacksökande har positiva effekter på måluppfyllelsen. Genom att 

söka feedback kan anställda kontinuerligt arbeta mot förbättring och öka måluppfyllelsen 

(Yanagizawa, 2008). Försäljnings- och marknadsdirektören är medveten om att han skulle 

kunna arbeta mer med kontinuerlig feedback. Detta för att motivera sina säljare genom att 

hjälpa dem att känna sig mer nöjda med sitt arbete och skapa högre inre motivation, som 

Herzbergs (1993) motivationsfaktor om erkännande och prestation behandlar. Med mer 

feedback skulle målen kunna uppnås i ännu högre grad enligt Yanagizawa (2008). Detta 

stärks även av Rozental och Wennersten (2014) som menar på att belöning, i form av 

feedback, ökar motivationen så länge individens mål stämmer överens med organisationen. 

Även Laurelli (2012) menar på att ständig uppföljning och feedback leder till ökad 

motivation.  

 

Enligt studien svarade en av respondenterna att denne gärna vill vara bäst vilket, enligt 

Laurelli (2012), tyder på jag-känsla. Med det menar han att säljare har intresse att uppnå 

status inom företaget. En önskan om erkännanden och möjligheter att visa sin speciella 

kompetens (Laurelli, 2012).  

 

I studien framkom, enligt Self Determination Theory (Ryan & Deci, 2000), att säljarna på 

Autolease framförallt motiverades av inre motivationsfaktorer men också av yttre 

motivationsfaktorer.  
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Flera av faktorerna i Herzbergs (1993) teori kan kopplas till vad som framkom under 

datainsamlingen. Säljarna uppfyller genom sitt arbete flera av både hygien- och 

motivationsfaktorerna. Alla säljare på Autolease är anställda tillsvidare vilket kan kopplas till 

hygienfaktorn som handlar om anställningstrygghet. Andra hygienfaktorer som de uppfyller 

är att de har en bra företagspolicy, lön och bra arbetsförhållande. Motivationsfaktorer som de 

uppfyller är att de är nöjda med sina prestationer, får erkännande genom bland annat 

årsbonus och priser i säljtävlingar, de är nöjda med själva arbetet och sin arbetsuppgifter som 

de själva ansvarar över. Det är möjligt att säljarna uppfyller fler, eller möjligtvis alla, faktorer 

men dessa berörda faktorer framkom under datainsamlingen och tyder på, enligt teorin, att 

medarbetarna är motiverade. 

 

Enligt Porter och Lawlers (1968) teori visar resultatet att säljarna har den kompetens som 

behövs för att kunna nå belöning och bra resultat. Även chefen är väldigt kunnig och 

kompetent som hjälper dem att lyckas. Hur uppgiften ska utföras är för säljarna en 

självklarhet eftersom de själva får bestämma hur uppgifterna ska utföras, åtminstone så länge 

de följer de regler och avtal som finns. Vet de inte hur uppgiften ska lösas hjälps man åt i 

gruppen. Hur troligt det är att en yttre belöning kommer att utbetalas fungerar inte helt 

optimalt på Autolease då bonusen baseras på budget och mjuka värden. Mjuka värden är svåra 

att definiera, man vet inte hur de mäts och vad som ger belöning. En belöning som enbart 

kunde uppnås genom att överträffa budget skulle motivera säljarna mer.  

 

Med stöd från teorierna och den tidigare forskningen visar resultatet att säljarna på Autolease 

är motiverade.  

  



33 
 

6. Slutsats 

 

I detta avsnitt kommer slutsatsen att redovisas och studiens syfte kommer att besvaras. 

Slutligen kommer författarna att ge förslag på vidare studier inom ämnet.  

 

6.1 Besvarande av studiens syfte 

“Studien syftar till att undersöka hur en chef inom en organisation verkar för att öka säljarnas 

motivationsnivå. Vidare syftar studien till att undersöka vad säljarna själva anser bidrar till 

motivation på arbetet.” 

 

Belöningssystemets grundtanke är att få säljarna att överprestera, att göra det lilla extra, för att 

kunna uppnå belöning. Säljavdelningen har regelbundna möten där de delar kunskap och för 

varandra framåt i pågående case för att få alla att lyckas. Försäljnings- och 

marknadsdirektören försöker att arbeta med feedback och bekräfta säljarna när de gjort ett bra 

arbete. Detta är dock något som skulle kunna förbättras, både enligt honom själv och säljarna. 

 

Studien visar att säljarna motiveras av att ha roligt på arbetet, göra affärer, träffa kunder och 

kollegor samt bonusen. Säljarna arbetar individuellt mot sin egen budget och belönas också 

därefter. Trots att de huvudsakligen arbetar individuellt hjälper de varandra och skapar en 

kollektiv motivation.   

 

6.2 Förslag till vidare studier 

Ämnet är brett och utrymmet för vidare forskning är stort. Liknande studier i andra 

organisationer kan göras för att hjälpa att utveckla belöningssystem. Att jämföra olika 

belöningssystem på företag inom samma bransch kan också studeras för att se vilken typ av 

belöning som fungerar bäst. En tanke som kom upp flera gånger under studiens gång var 

frågan om säljares personligheter, om detta är medfött eller om det handlar om vart i livet man 

är och vad man uppskattar. Detta skulle därför vara av intresse att undersöka.   
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide för försäljnings- och marknadsdirektören: 

 

 Vilken roll har du i företaget? 

 

Belöningssystem 

 Vad tillämpar ni för belöningssystem?  

o Vad består belöningarna av?  

o Vad baseras belöningarna på? 

o Varför?  

 Vad är den önskade effekten av detta belöningssystem? 

 Vad är den upplevda effekten? 

 Vad anser du skulle kunna förbättras med ert nuvarande belöningssystem?  

 Vet medarbetarna målen som krävs för att uppnå belöning?  

 Kan medarbetarna vara med och påverka hur de blir belönade? 

 Har ni haft något annat belöningssystem tidigare? 

o Om ja; beskriv skillnader 

 

Motivation 

 Vad tror du motiverar anställda på säljavdelningen?  

 Hur gör ni för att motivera era säljare? 

 Tycker/tror du att det är avgörande att ha belöningssystem för att medarbetarna ska 

motiveras och vilja göra sitt bästa? 
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide för säljarna: 

 

 Födelseår 

 Anställningsform  

 

Belöningssystem 

 Vad anser du skulle kunna förbättras med ert nuvarande belöningssystem?  

 Vet du vad som krävs av dig som säljare för att uppnå belöning? 

 Vilken skillnad gör belöningssystemet för hur du utför dina arbetsuppgifter? 

 

Motivation 

 Vad anser du vara motivationsfaktorer? 

 Vad är det som gör dig motiverad att gå till jobbet? 

 Tycker du att chefens motivationsfrämjande arbete stämmer överens med det du anser 

vara viktigt? 

 Finns det något som din chef skulle kunna göra för att du ska känna dig mer 

motiverad? 

 Anser du att belöning i form av materiella ting bidrar till ökad motivation? 

o Utveckla ditt svar 

 Anser du att delaktighet bidrar till ökad motivation?  

o Utveckla ditt svar 

 Anser du att ansvar bidrar till ökad motivation? 

o Utveckla ditt svar  

 På vilket sätt skulle din motivation påverkas om ni hade ett kollektivt 

belöningssystem? 

 


