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Sammanfattning   
Studiens syfte är att både få och bidra med kunskap om hur medarbetare inom ett 

telemarketing-företag påverkas av olika motivationsfaktorer och belöningar.   

Frågeställningarna som besvaras i studien är: Hur påverkas medarbetarna av inre och yttre 

motivation? och Hur påverkas medarbetarna av belöningar? Empirin har samlats in genom 

observationer och semistrukturerade intervjuer med fem säljare på ett telemarketing-företag. Det 

teoretiska ramverk som används är Herzbergs motivation-hygienteori och Skinners teori om operant 

betingning. Motivation visade sig vara en utveckling som förändrar säljarnas resultat positivt och 

belöning sågs som en uppmuntran på ett bra presterat arbete.   

Resultatet i denna studie påvisade att säljarnas välbefinnande och motivation ökar av inre 

motivationsfaktorer vilket ledde till ökad prestation hos säljarna. De yttre hygienfaktorer hade 

till viss del betydelse för motivationen men inte i lika stor utsträckning. Resultatet påvisade 

även att belöningar leder till ökad motivation till att sälja mer hos säljarna, det visade sig att de 

har en strävan att sälja mer när de vet att det väntar en belöning.     

Nyckelord: Motivation, belöning, motivation-hygienteori, uppmuntran, pedagogik   
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Abstract   
The purpose of this study is to contribute with knowledge about how employees in a 

telemarketing-company are affected by different motivation factors and rewards. The 

questions that are answered in this study are: How does the employees get affected by both 

inner and outer motivation? And How does the employees get affected by rewards? The 

empiricism has been collected through observation and by semi structured interviews of 5 

salespersons at a telemarketing-company. The theoretical framework that is used in this study 

is the Herzberg’s motivation-hygiene theory and the Skinner’s theory about operant 

conditioning. It turned out that motivation is the development that changes the salespersons 

results in a positive way, and rewards is seen as an encouragement of a well-done work.   

  

The results of this study demonstrated that the salespersons well-being and motivation 

increases by inner motivation factors, and that led to a higher accomplishment. The outer 

hygiene factors were partially important for their motivation but not to the same extent. The 

results showed that rewards were also a part of the salespersons increased motivation, it 

showed that they have an ambition to sell more when they know that there is a reward waiting.   

    

Keywords: Motivation, reward, motivation-hygientheory, encouragement, pedagogy   
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Förord   
Jag vill tacka samtliga personer som stöttat mig under examenarbetet, framför allt min handledare 

som hjälpt mig och funnits till hands genom hela arbetet. Jag vill även tacka telemarketing-

företaget som bidrog till att studien kunde genomföras.     

Uppsala, 20 maj  

Emma Karsch   
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Inledning   
Hur man effektivt motiverar medarbetare har länge varit ett diskuterat ämne och är fortfarande 

aktuellt idag. Det är en utmaning för arbetsgivare att motivera sina medarbetare då de måste ta 

hänsyn till allas olika förutsättningar. Arbetsgivare måste hitta belöningar som attraherar, 

utvecklar och medför att medarbetarna vill stanna kvar i företaget. Detta kan vara 

problematiskt för arbetsgivare då alla medarbetare föredrar olika belöningar och har olika 

mycket förväntningar på sin arbetsgivare.    

Eftersom allt hela tiden utvecklas gör även människan det och det leder till att nya behov och 

att nya värderingar skapas. Därför är frågan kring hur medarbetare påverkas av inre och yttre 

motivation en intressant och alltid aktuell fråga, speciellt för mig som blivande personalvetare 

då dessa frågor kan komma att behandlas på framtida arbetsplatser. I denna uppsats vill jag 

skapa förståelse och kunskap för hur medarbetare på ett telemarketing-företag påverkas av 

olika motivationsfaktorer och belöningar. I en nyhetsblogg om human resources skriver 

Asplund (2013) att det är viktigt att sätta upp mål för medarbetare samt att se över vilka 

belöningar som värderas högst, detta är två av sex viktiga aspekter för att motivera sina 

medarbetare. De andra fyra är att ge feedback på prestationer, se till att medarbetarna känner 

sig rättvist behandlade, låta medarbetare jobba med helheter, synliggöra kopplingen mellan 

hårt arbete och prestation.   

Enligt Frederick Herzbergs (1993) teori finns det en del väsentliga faktorer som påverkar 

medarbetares motivation. Denna teori kallas Herzbergs motivation-hygienteori, teorin 

kommer vara en utgångspunkt i denna uppsats. Den handlar om att det finns två faktorer som 

påverkar medarbetares motivation, dessa två faktorer benämner han hygienfaktorer och 

motivationsfaktorer. Hygienfaktorer är yttre faktorer som är huvudsakliga faktorer för att 

medarbetarna inte ska vara missnöjda i sitt arbete. Några exempel på hygienfaktorer är lön, 

status och relationer. Dock menar Herzberg att dessa faktorer inte leder till ökad motivation, 

det skapar bara missnöjdhet om de inte finns. Inre motivationsfaktorer däremot leder till att 

motivation hos medarbetarna ökar och därmed ökar arbetsviljan. Några exempel på 

motivationsfaktorer är uppmärksamhet, frivillighet i arbetet och utveckling.    

Det är medarbetarna på ett företag som bidrar till det praktiska arbetet, men det är upp till 

arbetsgivaren att motivera sina medarbetare till att öka arbetsviljan. För att företaget ska ha 

medarbetare med hög arbetsvilja bör arbetsgivaren motivera sina anställda, i vissa fall genom 

olika belöningar (Larsson, Ulfsdotter Eriksson & Adolfsson, 2017). Frederic Skinner (2008) 

har en teori om att individer kommer fortsätta att prestera på samma vis om de får 

förstärkning på ett beteende, denna förstärkning kan ske i form av belöningar. Även denna 

teori kommer vara en utgångspunkt i uppsatsen.    

Pedagogik handlar om fostran, bildning, lärande och om individers sociala processer och dess 

utveckling. Då syftet med studien är att få och bidra med kunskap om hur medarbetare inom 

ett telemarketing-företag påverkas av olika motivationsfaktorer och belöningar har min studie 

en pedagogisk relevans. Detta eftersom jag kommer se hur medarbetare formas och vad det 

leder till i arbetet. Pedagogiken behandlar hur man utvecklar kunskaper kring hur individer 

förändras och formas i olika sociala situationer (Svensson, 2014).     
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Motivation   

Det finns många olika definitioner på vad motivation är, en definition är att motivation kan ses 

som faktorer som formar en individ till att nå sina mål. Enligt Woods & West (2010) är 

motivation något som leder till att medarbetarna utför saker på ett önskvärt sätt och att 

motivation kan ses som en drivkraft att påverka individers handlingar. Motivationsfaktorer som 

påverkar individers handlingar kan vara lön, status, trygghet, ledig tid och resor. Motivation 

kan följaktligen i denna uppsats beskrivas som något som driver säljarnas arbetsvilja framåt. 

Inre motivation handlar om individers självbestämmande, det är denna motivation som 

påverkar individers beteende, i form av känslor, intresse, upprymdhet och glädje. Yttre 

motivation är den motivation som är beroende av omvärlden, det vill säga att man blir 

motiverad av till exempel lönen, företagspolicyn och belöningar (Hedegaard Hein, 2012). Yttre 

motivation kan kopplas samman med Herzbergs hygienfaktorer då han menar att 

hygienfaktorer är faktorer såsom lön, policy i företaget och relationer. Inre motivationen kan 

kopplas samman med Herzbergs motivationsfaktorer då dessa faktorer bland annat är 

bekräftelse och inflytande.  

 

Belöning – kopplat till motivation   

Inom ett arbete där fokus ligger på försäljning kan belöning vara en avgörande aspekt. 

Madhani (2013) menar att belöningar inom telemarketing ofta leder till att medarbetarna 

motiveras till att sälja så mycket som möjligt, detta eftersom de kan påverka sin egen lön. En 

säljare omfattas av olika typer av belöningar som till exempel bonus, resor och lön, detta är 

beroende på vilken fas i yrkeslivet säljaren befinner sig i. Larsson, Ulfsdotter Eriksson & 

Adolfsson (2017) menar att det finns många olika definitioner på vad belöning är. Bland annat 

kan en belöning ses som ett viktigt styrmedel för att medarbetarna ska nå organisationens mål, 

i denna uppsats kommer belöning definieras som ett styrmedel till att få säljarna att öka sin 

försäljning.  
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Syfte och frågeställning  
Syftet med studien är att få och bidra med kunskap om hur medarbetare inom ett 

telemarketing-företag påverkas av olika motivationsfaktorer och belöningar. Med påverkan 

avses medarbetarnas vilja att öka försäljningen.    

Frågeställningarna som ska besvaras är:   

• Hur påverkas medarbetarna av inre och yttre motivation?   
• Hur påverkas medarbetarna av belöningar?  
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Bakgrund och tidigare forskning   
Det här stycket kommer behandla tidigare forskning inom området motivation och belöning. 

Den tidigare forskningen är av stor betydelse för att slippa återupprepa det som redan sagts i 

en tidigare studie. I detta avsnitt kommer läsaren få kunskap och en inblick om vad tidigare 

forskare har studerat och vad de har kommit fram till inom området motivation och belöning. 

En del av studierna i denna uppsats är något äldre, men styrks av studier som är aktuella idag. 

Det som presenteras här är studier som anses vara relevanta för uppsatsen syfte och 

frågeställningar.     

Sökprocess   

Uppsala universitetsbibliotek har varit till störst hjälp när den tidigare forskningen sökts fram.   

För att få fram så stort utbud som möjligt har jag även använt sökmotorer som DiVa, Libris, 

SwePub. Arbetet inleddes med att fundera över vilka sökord som var lämpliga att använda 

och det första sökordet jag gjorde en sökning på var motivation. Sökningen utökades sedan till 

sökorden motivationsfaktorer, motivation medarbetare, motivation employee, employee 

satisfaction, belöningar, ersättningar, belöningar arbetet. Den tidigare forskningen som 

behandlat ämnesområdet visade sig vara omfattande, sökorden gav många träffar på studier 

som var irrelevanta för uppsatsen. Jag specificerade sökorden till motivation, belöning, 

arbetsliv, på både svenska och engelska och i olika kombinationer. Jag läste igenom 

sammanfattningen på de studier jag trodde skulle komma till användning i uppsatsen, för att 

sedan välja ut de mest relevanta studierna. Den tidigare forskningen består av studier med 

både pedagogisk och psykologisk ansats, och som är relevanta för uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Eftersom den tidigare forskningen inom motivation och belöning i arbetslivet 

har en del kopplingar till varandra kommer studierna redovisas under samma rubrik.   

Motivation och belöningar i arbetslivet 

Idag, med tanke på den arbetsmiljö vi har kan det vara svårt för företagen att motivera och ha 

kvar sin personal. I en studie där medarbetare studerades i den indiska detaljhandels industrin 

blev resultatet att medarbetare som får belöning i arbetet känner att de måste ge tillbaka något 

till företaget, detta i form av att engagera sig mer i arbetet. Resultatet i studien visade även 

tydligt att motivationen hos anställda höjs när de får någon form av ersättning (Misra, Jain & 

Sood, 2013).   

I en annan studie där man undersökte hur system för belöningar bör utformas kom forskarna 

fram till att ledarskapet på ett företag är en viktig aspekt. Företagen som hade bra ledare som 

la ner tid och omtanke på personalen uppnådde företagens mål och blev nöjda med sina 

resultat. Resultaten i denna studie landade även i att medarbetarnas motivation stärks om de 

känner sig tillfredsställda i sitt arbete (Gagné & Forest, 2008). Ytterligare en studie där 

forskning gjorts på hur kompensationssystem bör utformas är en studie av Bhagwat et al., 

(2004). I denna studie undersöktes ersättning och motivation samt dess relation till varandra. 

Detta undersöktes i en bransch där det råder personalbrist. Bhagwat et al. hävdar att 

kompensationer inte räcker utan arbetsgivare bör även motivera sina anställda med andra 

aspekter. Forskarna framhäver dock att ett företag ständigt måste utveckla och förändra sitt 

system för kompensation och att det inte finns bevis för att ett kompensationssystem gör 

någon skillnad. En liknande studie som gjorts fem år tidigare av Igalens och Roussel (1999) 

jämförde förhållandet mellan kompensationspaket, arbetsmotivation och 
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arbetstillfredsställelse. De jämförde en arbetsgrupp med och en utan övertidsersättning och 

arbetsgruppen med övertidsöversättning hade ökad arbetsmotivation eftersom man då hade en 

individuell ersättning i form av löneökning. Igalens och Roussel uppmärksammade att 

ersättning som är flexibel för medarbetarna med övertidsersättning inte ledde till någon högre 

motivation i arbetet.    

I en annan studie där man undersökt arbetsgrupper som varit med om verkande förändringar 

under sin tid som anställda kom man fram till att ju positivare en individ är till sitt arbete ju 

högre motivation finns det till arbetet. Man kom även fram till att när individer får chansen att 

arbeta med det som de tycker är intressant får de högre motivation till att arbeta. Men i studien 

kom man också fram till att medarbetarna blir mer motiverade till sitt arbete om man känner 

sig tvungen till att arbeta (Björklund, 2001).   

En studie som undersökt hur företag bör utforma sina kompensations och belöningspaket visar 

att företag som har medarbetare som engagerar och bryr sig om sitt arbete är företag som har 

större kapacitet till att vara livskraftiga länge. Men för att medarbetarna ska bli engagerade i 

sitt arbete påvisar studien att företaget måste bidra med erbjudanden och belöningar, men 

dessa erbjudanden och belöningar måste vara av betydelse för medarbetarna. Systemet för 

belöningar måste alltså vara anpassat till medarbetarna på företaget, det måste vara av 

betydelse för att det ska ses som en belöning för medarbetarna. Det visade sig att det inte är 

värdet på kompensationen som betyder något utan det är den anställdes förväntningar som är 

av betydelse. Man kom fram till att det är viktigt att veta vilka ersättningar medarbetarna 

uppskattar så att företagen kan ta hänsyn till dessa (Gerhart & Milkovich, 1992).    

Hong, Yang, Wang, Chiou, Su och Huang (1995) forskade kring hur förmåner kan påverka 

arbetsmotivation och prestation. Studien gjordes på företag som använde sig av 

personalförmånsprogram, det visade sig att bra presterat arbete bör belönas för att uppfylla de 

anställdas förväntningar. Det visade också att belöningar i form av bonus eller högre lön var 

uppskattat av både arbetsgivare och anställda. Kraven på belöningar av de anställda såg olika 

ut beroende på arbetspositioner, utbildningsnivå och kön, belöningar hade till exempel större 

påverkan på de yngre medarbetarna än de äldre. Madhani (2013) stärker i sin studie att 

speciellt inom säljyrket kan det vara motiverande att få belöning när man enligt arbetsgivaren 

presterat och sålt bra. Han beskriver att en nyanställd säljare är i en lärandefas och i denna fas 

är säljaren som mest effektiv och motiverad. Detta förklarar han är eftersom säljare ofta får 

provision på sitt arbete och därmed kan få en högre lön ju bättre de presterar.   

En annan studie gjord av Allen & kilmann (2001), där belöningssystemets påverkan studerats 

visade det sig att om belöningssystemet inte accepteras av medarbetarna kan det istället leda 

till att belöningarna blir ett hinder för företaget istället för en positiv påverkan. För att 

medarbetare ska vilja stanna kvar på företaget är det därmed viktigt att företag accepterar 

varje medarbetares förväntningar. För att kunna acceptera varje medarbetares förväntningar 

måste man först och främst veta vad medarbetarna har för förväntningar.   

Ytterligare en studie som studerat system för belöningar på företag visar på att det är viktigt 

för medarbetare att få ersättning om högre uppsatta i företaget får det. Denna studie 

genomfördes av ett forskarteam från USA och det visade sig att om företagets system för 

belöningar är rättvist och planenligt ökas medarbetarnas motivation. Ett rättvist system i 
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kompensationen leder till ökad produktivitet hos de anställda, om förmän får ersättningar bör 

även medarbetarna få det, om inte kan det leda till att medarbetarna tappar motivationen (Van 

Herpen, Van Praag & Cools, 2005).   

Sammanfattning tidigare forskning   

De studier som ovan nämnts har inte studerat samma fenomen som i denna studie men 

studierna har delar som är relevanta för uppsatsen syfte och frågeställning. Den tidigare 

forskningen inom området motivation och belöningar i arbetslivet visar till stor del att det är 

viktigt att medarbetarna godkänner belöningarna för att de ska motiveras av dem. Detta 

resulterar i att det därav blir viktigt att arbetsgivarna vet vad medarbetarna motiveras av. Det 

framgår i den tidigare forskningen att det finns många olika aspekter som påverkar 

medarbetarnas motivation, till exempel ersättningar, bra arbetsgivare och ett rättvist 

belöningssystem. Det framgick även att medarbetarna bör få någon sorts belöning för bra 

presterat arbete men att dessa måste vara betydelsefulla för medarbetarna för att kunna ses 

som en belöning. Rättvisa och acceptans för medarbetarna visade sig också vara viktigt för att 

belöningarna ska fungera och accepteras.  
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Teori      
Teori är en grund för hur resultaten sedan kommer att tolkas och analyseras. Grunden till 

analysen utgår från Frederick Herzberg hygien-motivationsteori och Burrhus Frederic Skinner 

teori om operant betingning. Frederick Herzberg skapade sin motivation-hygienteori 1959 

som handlar om inre och yttre motivation i arbetet. Eftersom belöning kan ses som en 

uppmuntran på ett bra presterat arbete är även Frederic Skinners teori om operant betingning 

en relevant teori att bygga uppsatsen på. Även denna teori kommer förklaras mer ingående 

nedan. Det finns en medvetenhet om att dessa teorier är av psykologiska ansatser, men detta 

val gjordes eftersom jag ville ha teoretiska utgångspunkter som är relevanta för studiens syfte 

och frågeställning.    

Herzbergs motivations-hygienteori   

Frederick Herzberg var en amerikansk psykolog som levde 1923–2000 och 1959 publicerade 

han sin tvåfaktorsteori. Samma år ändrade teorin namn och definierades istället som 

motivation-hygienteorin. Woods och West (2010) förklarar att namnändringen kom till efter 

en studie om arbetstillfredsställelse där resultatet påvisade att olika faktorer tillbringar 

tillfredställelse och missnöje hos medarbetare.     

Herzbergs teori förklarar vilka faktorer som skapar arbetstillfredsställelse på en arbetsplats 

och vilka faktorer som skapar missnöje. Han kom fram till det resultatet genom cirka 200 

intervjuer på nio olika stora företag inom industrisektorn. Studiens resultat visade att det finns 

ett antal faktorer som påverkar medarbetares motivation i arbetet (Herzberg, 1993).    

Hygienfaktorer valde han att kalla de faktorer som påverkar medarbetares missnöje och de 

faktorer som påverkar arbetstillfredsställelsen och motivationen valde han att benämna 

motivationsfaktorer (Woods & West, 2010). För att förenkla för läsaren har jag här nedan 

skrivit fram exempel på hygien- och motivationsfaktorer.   

     

Hygienfaktorer:    

- Lön   

- Status   

- Trygghet   

- Policy i företaget    

- Relationer   

- Förmåner   

 

Motivationsfaktorer   

- Bekräftelse   

- Utveckling   

- Uppmärksamhet   

- Inflytande   

- Befordringsmöjligheter   
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Hygienfaktorer är faktorer som förebygger missnöje för medarbetarna. Herzberg menar att om 

medarbetarna får sina hygienfaktorer uppnådda leder det till att hälsoriskerna hos 

medarbetarna minskar. Utan hygienfaktorer skapas otillfredsställdhet och bristande motivation 

hos de anställda, men även om hygienfaktorerna finns på en arbetsplats skapas inte heller 

tillfredställelse. Det är alltså medarbetarnas grundläggande behov som blir tillfredsställda i 

och med att medarbetarna får sina hygienfaktorer tillgodosedda.    

Motivationsfaktorer handlar om att medarbetarna ska känna tillfredsställelse i sitt arbete. 

Herzberg menar att om det är brist på motivationsfaktorerna skapas ett neutralt tillstånd på 

arbetsplatsen, men om motivationsfaktorerna finns känner sig medarbetarna tillfredsställda. 

Då skapas trivsel och ett friskt tillstånd hos medarbetarna, detta leder till effektivitet på 

arbetsplatsen. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att medarbetarna får motivationsfaktorer 

på sin arbetsplats.    

Det finns en del kritik mot Herzbergs teori. Kritikerna menar att alla individer motiveras av 

olika faktorer och man borde därför inte vara säker på Herzbergs teori eftersom man då utgår 

ifrån att alla medarbetare motiveras av samma faktorer (Hedegaard Hein, 2012).   

Kritik riktas även mot att det inte finns vidare relevant forskning utifrån gällande teori för att 

den ska vara trovärdig. Även om Herzberg påstår att den går att använda sig av menar 

kritikerna att tillämpningen av teorin i själva verket är svår (Miner, 2015).   

    

Operant betingning   

Burrhus Frederic Skinner som kallas B.F Skinner var även han en amerikansk psykolog och 

författare som levde 1904–1990. Han förespråkade behaviorismen som är en   

psykologisk inriktning där fokus ligger på beteende och inlärning. B.F Skinner inspirerades av 

John B Watsons klassiska behaviorism som förklarar hur omgivningen påverkar individers 

beteende och utvecklade ett inlärningssätt som han kallade operant betingning. B.F Skinner 

gjorde experiment på djur för att komma fram till sin teori. Han märkte att straff inte hade lika 

stor påverkan som förstärkning, djuren försökte komma förbi straffen istället för att ändra 

beteendet.    

Han noterade att beteendet som ger tillfredställelse kommer återupprepas då de blir till en 

vana och beteenden som ger obehag kommer inte vilja återupprepas. Han menar att det är 

konsekvenserna av ett beteende som avgör hur individen kommer bete sig nästa gång i samma 

situation. Han förklarar att det finns två olika följdriktigheter av en individs beteende: 

förstärkning och straff.    

Negativ förstärkning handlar om att beteenden försvagas, ett stimuli avlägsnas när en individ 

beter sig på ett oönskat vis, vilket ökar sannolikheten för att individen återupprepar beteendet. 

I denna uppsats kommer det fokuseras på positiv förstärkning. Med det menas att när en 

individ får belöning för ett bra presterat arbete kommer detta leda till att beteendet förstärkts 

och individen kommer i fortsättning prestera på samma vis. Detta är ett sätt att höja en 

individs förmågor och även öka individens motivation, det kan ske genom till exempel positiv 

feedback eller av belöningar som uppskattas av medarbetaren.    
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För att kunna ge belöningar som uppskattas av individen måste man veta vad som uppskattas 

av just denne, detta för att alla individer uppskattar olika belöningar (Skinner, 2008). För att 

förenkla för läsaren har det skapats en förklaring på hur positiv förstärkning utformar sig.   

   

Positiv förstärkning = Belöna ett beteende  Beteendet ökar   

   

Sammanfattning teori  

De teoretiska utgångspunkter jag valt att utgå ifrån bildar tillsammans en stadig grund för hur 

resultaten kan tolkas och analyseras. Då syftet med studien är att se om medarbetare inom ett 

telemarketing-företag får en vilja att öka sin försäljning av motivationsfaktorer och belöningar 

är båda dessa teorier betydelsefulla för att få svar på uppsatsens syfte och frågeställningar. 

Utifrån Herzbergs teori skapas en förståelse för vilka faktorer som kan påverka medarbetarnas 

arbetsmotivation och utifrån Skinners teori skapas en förståelse för hur medarbetare utför saker 

på ett visst sätt i och med att de får en belöningar.  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



   15  

    

Metod   
I nedanstående avsnitt kommer jag att redogöra för val av metod, vilket urval som använts, 

planeringen och genomförandet av datainsamlingen, vilka etiska överväganden som gjorts och 

en redogörelse över bearbetningen av materialet.    

Val av metod   

Då meningen med studien är att få kunskap om hur anställda på ett telemarketing företag 

påverkas av olika motivationsfaktorer och belöningar valdes en kvalitativ ansats. Syftet var 

inte att få generaliserade resultat, utan syftet var att få resultat som kan förstås och begripas, 

därför ansågs ett kvalitativt angreppsätt vara mest lämpad till denna studie (Bryman, 2011). 

När man vill försöka förstå hur individers handlingar och tankemönster skildrar sig är en 

kvalitativ ansats den lämpligaste metoden. Vilken metod man väljer i sin studie är beroende 

på forskningsfrågorna, med hjälp av Ahrne och Svensson (2015) förslagsfrågor gjordes valet 

av metod. De fyra förslagsfrågor som forskaren kan utgå ifrån när valet av metod ska 

bestämmas är:   

• Vilken är min forskningsfråga?   

• Vilket eller vilka fenomen i världen handlar denna forskningsfråga om?   

• Vad för typ av data kan fånga detta eller dessa fenomen?   

• Vilken eller vilka metoder kan ge mig dessa data?   

I denna uppsats har två observationer och fem semistrukturerade intervjuer använts som 

forskningsmetod. Tillämpningen av både observationer och intervjuer ledde till en ökad 

tillförlitlighet då det kom fram aspekter genom observationerna som inte kom fram i 

intervjuerna och tvärtom. Det fanns en strävan efter att få inblick samt förståelse för säljarnas 

påverkan av motivationsfaktorer och belöningar, därför ansågs intervjuer vara en lämplig 

metod. Ahrne och Svensson (2015) styrker detta då de menar att intervjuer är nödvändigt för 

att samla in kunskaper om individers reflektioner kring ett fenomen ur deras egna synvinkel. 

Eftersom det var av intresse att även få en konkret syn på medarbetarnas sociala miljö och se 

aspekter genom medarbetarnas ögon var även observationer en lämplig metod att använda sig 

av (Bryman, 2011).    

Genom observationerna kunde en förståelse för medarbetarnas perspektiv på tillvaron skapas. 

Det finns många fördelar med att vara på arbetsplatsen och närma sig medarbetarna då detta 

leder till att man får en större förståelse för det man studerar (Ahrne & Eriksson-Zetterqvist, 

2015). Det skapades en förståelse kring om medarbetarna påverkas av sådant de sa att de 

påverkades av och vilka motivationsfaktorer som gjorde att medarbetarna betedde sig på ett 

visst sätt, det vill säga hur motivationsfaktorer leder till att säljarnas arbetsmotivation ökar. 

Dock tror jag inte endast observationer hade svarat på studiens frågeställningar och syfte, 

därför valdes även intervjuer.   

Ahrne och Eriksson-Zetterqvist (2015) menar att ett representativt urval bör bestå av minst tio 

intervjuer, men samtidigt menar de att studien är representativ när man får liknade 

svarsmönster. I och med att användningen av både observationer och intervjuer kunde en 

mättnad i svarsmönstren uppnås genom att det upptäcktes svarsmönster som kunde ge svar på 

studiens syfte och frågeställningar.    
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Urval   

Urvalet har gjorts genom ett bekvämlighetsurval. Detta urval används ofta i kvalitativa 

studier, detta eftersom forskaren kan välja ut de personer som är enklast att få kontakt med. I 

studier där man har ont om tid är bekvämlighetsurval att rekommendera (Bryman, 2011).  

Genom att kontakt togs med en bekant som är arbetsgivare på ett telemarketing-företag fanns 

det möjlighet att fråga om fem av hans medarbetare var intresserade av att delta i en studie om 

motivation och belöning. Det mailades ut ett informationsbrev (se bilaga 2) om vad uppsatsen 

skulle handla om och att alla medverkande samt företaget skulle vara anonyma. Det framkom 

även att det var frivilligt att delta och att citat från intervjuerna kommer att användas i 

uppsatsen men att informationen som ges ut från företaget kommer behandlas av mig. Jag 

frågade om tid kunde avsättas för fem av medarbetarna samt om det fanns möjlighet för 

observationer.    

Arbetsgivaren från företaget svarade tillbaka att de gärna medverkade i studien och vi 

bestämde dag för observationer, jag fick även telefonnummer till medarbetarna som kunde 

ställa upp på intervjuer. Genom telefonsamtal informerades medarbetarna om studiens syfte 

samt att intervjuerna kommer spelas in, att allt material behandlas konfidentiellt, att det är 

frivilligt att avbryta när man vill samt vart studien kommer publiceras. Det framkom även att 

de kommer få fylla i ett samtyckesformulär som bekräftar allt detta.     

Informanter   

Av etiska skäl kommer informanterna vara anonyma och säljarnas verkliga namn kommer inte 

benämnas. Istället kommer informanterna benämnas som Säljare 1, Säljare 2, Säljare 3, 

Säljare 4, Säljare 5. Det var fyra män och en kvinna som intervjuades, i åldrar mellan 20–35 

år, anställningstiden för respondenterna var varierande mellan ett till tretton år. Variansen 

mellan informanternas anställningstid och ålder kan leda till ett bredare perspektiv i för 

uppsatsen (Bryman, 2011). Alla informanter i hade samma arbetsuppgifter och anställning. 

Här nedan har en tabell skapats så läsaren enklare kan se information om informanterna.   

   

Säljare 1 är en kvinna som är 25 år som har jobbat på företaget i sju år.   

Säljare 2 är en man i som är 25 år som har jobbat på företaget tre år.   

Säljare 3 är en man som är 20 år som har jobbat på företaget i tre år.   

Säljare 4 är en man som är 30 år som har jobbat på företaget i sju år.   

Säljare 5 är en man i 35 års åldern som har jobbat på företaget i tretton år.   
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Genomförande   

Observationerna startades på en måndag och genomfördes i två dagar, fyra timmar per dag. 

Samma dag bokades intervjuer in med fem av medarbetarna. Då lokalen där medarbetarna 

arbetar är relativt liten och man rör sig inte speciellt mycket valdes det att observera ett helt 

säljar-team samtidigt, ett säljarteam bestod av åtta stycken säljare. Detta eftersom jag ville ha 

en överskådlig bild på hur medarbetare påverkas av motivationsfaktorer och belöningar. När 

jag märkte att en medarbetare betedde sig på ett utmärkande sätt i och med att en annan 

medarbetare gav någon slags respons ställde jag följdfrågor på det, frågorna skrevs upp och 

frågades när medarbetaren hade tid, alternativt på intervjuerna. Jag hade öppna observationer 

då medarbetarna visste om syftet med studien. I början av observationerna hölls en lägre profil 

för att känna av medarbetarna och arbetsplatsen. Jag både satt ned och gick omkring vid 

säljarna när observationerna utfördes. Jag försökte bli en del av gruppen i den mån de gick, 

och det gick att delta i vissa moment som till exempel möten. När man deltar i vissa moment 

men inte alla kallas det för partiellt deltagande (Ahrne & Eriksson-Zetterqvist, 2015).    

Med stöd av ett observationsschema (se bilaga 3) fördes anteckningar utifrån studiens syfte 

och frågeställning, detta för att hålla fokus på ändamålet. Fältanteckningar fördes i ett 

anteckningsblock kring det som ansågs vara relevant. Kortfattade meningar samt viktiga 

detaljer som kunde vara värt att minnas skrevs ner direkt när något upptäcktes. Jag försökte 

vara tydlig för att det inte skulle uppstå problem för mig senare när anteckningarna skulle 

renskrivas. Under pågående observationer uppmärksammade jag att det inte fanns så stort 

behov av observationsschemat. Jag föredrog att skriva anteckningar fritt på ett 

anteckningsblock, observationsschemat blev därmed inte så användbart. Efter avslutad 

observation renskrevs anteckningarna, med hjälp av citaten och stödorden kunde allt skrivas 

ner noggrannare. Det är viktigt att göra renskrivningen samma dag då minnet fortfarande är 

färskt (Bryman, 2011).    

På onsdagen, torsdagen och fredagen samma vecka genomfördes intervjuerna. Som tidigare 

nämnts användes ett bekvämlighetsurval. En intervjuguide utformades (se bilaga 1), där målet 

var att frågorna skulle vara öppna och tydliga. Ledande frågor undveks i intervjuguiden 

eftersom detta kunde ha påverkat respondenternas svar (Bryman, 2011). När intervjuguiden 

var färdigställd skickades ett informationsbrev ut till säljarna som skulle intervjuas.   

Informationsbrevet informerades muntligt innan intervjuerna startade för att säkerställa att 

respondenterna var medvetna om studiens syfte samt att den kan avbrytas när som helst. 

Respondenterna skrev under samtyckesformuläret innan intervjuerna startades. Intervjuerna 

genomfördes på medarbetarnas arbetsplats i ett ostört rum för att försöka få respondenterna att 

känna sig trygga och bekväma med situationen, detta är något Bryman (2011) förespråkar. 

Intervjuerna genomfördes i lunchrummet, rummet var ganska litet och hade ett avlångt bort 

med sex stolar. Ingen annan medarbetare än informanten var i rummet när intervjuerna 

pågick.    

Som tidigare nämnt användes semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att samma frågor 

ställdes till alla informanter men att olika följdfrågor framfördes beroende på informantens 

svar. I och med detta skapades en tolkning och förståelse av medarbetarnas påverkan av 

motivationsfaktorer (Ahrne & Eriksson-Zetterqvist, 2015). Intervjuguiden följdes inte helt och 

hållet när intervjuerna pågick, vilket inte sågs som ett problem utan mer som en fördel. Detta 

eftersom det utvecklades ett större perspektiv på medarbetarnas tillvaro och intervjuerna 
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kunde anpassas utefter säljarnas tolkningar. Bryman (2011) menar att forskare inte har något 

krav att följa intervjuguiden i semistrukturerade intervjuer. Det var fritt för respondenterna att 

själv utforma svaren och det fanns en strävan efter att inte ställa ledande frågor. Intervjuerna 

höll på i ca 30–45 minuter och allt material spelades in på en röstdemo i en mobiltelefon, dels 

för att kunna blicka tillbaka och transkribera intervjuerna ord för ord och för att inte anteckna 

för mycket när respondenten pratade och istället ha allt fokus på respondenten (Trost, 2010).     

Bearbetning av materialet   

I denna studie användes en tematisk analys, vilket innebär att datamaterialet sorterades och 

kategoriserades efter koder och mönster. När ett mönster upptäcktes i datamaterialet, alltså 

något som ständigt upprepades skapades ett tema efter det (Braun & Clarke, 2006). 

Tillvägagångssättet i uppsatsen är teoridriven och av deduktiv karaktär då den teoretiska 

utgångspunkten kommer användas som stöd när datamaterialet analyseras (Svensson, 2015).    

Observationerna renskrevs samma dag som de genomfördes och intervjuerna transkriberades 

när alla intervjuer fullföljts. Intervjuerna transkriberades fullständigt genom att varje ord som 

sagts skrevs ner i ett ordbehandlingsprogram på datorn, de olika intervjuerna färgkodades för 

att inte ange namn. Det transkriberade materialet blev 20 sidor långt. Arbetet med 

bearbetningen och analysen påbörjades när materialet var transkriberat, kategorierna 

identifierades och det valdes ut vad som var relevant för studiens syfte och frågeställning. 

Vissa intervjusagor i det transkriberade materialet var oväsentlig att lägga vikt på i analysen. 

Kategorierna som hittades jämfördes och sammanfördes, till exempel fann jag utveckling och 

framsteg som två kategorier och dessa slogs ihop till utveckling. I och med revideringen av 

kategorierna kunde resultat och teman tas fram (Kvale & Brinkman, 2014). Alla intervjusagor 

användes inte i resultatkapitlet, utan bara det som är relevant för studiens syfte och 

frågeställning. Men de citat som används kommer vara bokstavliga utefter det respondenterna 

sa, att ordagrant skriva ner intervjuutsagorna är viktigt för att få en riktig förståelse och 

tolkning (Trost, 2010). I resultatkapitlet skrivs även en förklaring, antingen ovanför eller 

nedanför varje citat, detta för att skapa en enklare förståelse för läsaren. Trost (2010) menar 

att texten bör anpassas till vilka som ska läsa uppsatsen, detta för att få läsningen mer 

intressant. Analyskapitlet skrivs på ett begripligt och lättillgängligt språk för att frambringa ett 

engagemang i läsningen och för att texten ska bli levande och intressant.    

Etiska överväganden   

Oavsett vilken metod man väljer är det viktigt att tänka på individskyddskravet. I uppsatsen 

har vetenskapsrådet forskningsetiska principer följts, vilket är en rekommendation inom 

humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002). Bryman (2011) 

förklarar att det finns fyra etiska forsknings principer som bör följas, dessa etiska principer 

berör deltagarnas frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet. Ahrne och Svensson 

(2015) förklarar att en forskare bör följa dessa så att ingen som deltar i studien kommer till 

skada.    

Informationskravet är det första kravet, det innebär att forskaren ska lämna ut information om 

studiens syfte samt vad det finns för villkor för deltagarna. Deltagarna ska även vara 

informerade om att studien är frivillig att delta i, samt att den kan avbrytas när som helst 

under studiens gång (Bryman, 2011). Detta krav har uppfyllts i uppsatsen då deltagarna fick ta 

emot och läsa igenom ett informationsbrev (se bilaga 2) där de fick information om studiens 
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syfte, vart studien kommer publiceras och mina kontaktuppgifter om deltagarna hade 

ytterligare frågor eller funderingar. Detta informerades även muntligt för deltagarna för att 

säkerställa att de fick informationen. Deltagarna fick också skriva under samtyckesformuläret 

där de godkände medverkan i studien.    

När intervjuerna transkriberades delades deltagarnas intervjuer upp i olika färger så att det 

blev enkelt att plocka bort en deltagares intervjuutsagor om denne person skulle ångra sig. I 

och med detta har denna studie förhållit sig till samtyckeskravet som går ut på att deltagarna 

själva har rätt att bestämma över sin medverkan i en undersökning samt att det inte ska råda 

konsekvenser om en medverkande väljer att avstå (Bryman, 2011).    

Det tredje kravet som är konfidentialitetskravet innebär att forskaren måste behandla de 

medverkandes uppgifter med konfidentialitet. Uppgifter kring de individer som deltar i 

studien ska inte ges ut till någon annan och uppgifterna måste förvaras säkert (Bryman, 2011). 

För att säkerställa största möjliga konfidentialitet framkom inga namn när intervjuerna 

transkriberades och efter transkriberingen raderas inspelningarna från mobiltelefonen. Det 

transkriberade materialet förvaras på en låst data, efter att uppsatsen är publicerad kommer 

transkriberingarna raderas från mobiltelefonen och datorn.    

Nyttjandekravet som är det fjärde kravet har också uppnåtts i studien. Detta krav handlar om 

att all information och allt material som deltagarna har gett ut endast ska användas för 

studiens ändamål och inte användas till någon annan studie eller forskning (Bryman, 2011). 

Materialet från denna studie har och kommer endast användas för studiens syfte, i 

informationsbrevet framgick detta, det framgick även att studien kommer publiceras i Uppsala 

universitets databas DIVA.    

Tillförlitlighet   

I kvalitativa studier rekommenderas användningen av tillförlitlighet och äkthet. Det har 

diskuterats en del om validitet och reliabilitet ska användas i kvalitativ forskning eller inte 

eftersom dessa begrepp är mer fokuserar på att mäta resultat (Bryman, 2011). Då denna studie 

är av kvalitativ ansats och det inte finns någon strävan efter att få mätbara resultat kommer jag 

inte fördjupa mig i vad validitet och reliabilitet innebär. Jag kommer använda mig av 

tillförlitlighet och äkthet i denna studie.    

Tillförlitlighet behandlar forskningsprocessens precision i en uppsats, hur noggrann forskaren 

är och dess förhållningssätt till studien. Det handlar om hur tillförlitliga och trovärdiga 

resultaten är i förhållande till det valda tillvägagångssättet (Bryman 2011). Man delar upp 

tillförlitligheten i fyra delkriterier som är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en 

möjlighet att styrka och konfirmera. Här nedan följer en förklaring om vad tillförlitlighet i en 

uppsats innebär enligt Bryman, det följer även en förklaring hur dessa begrepp tagits hänsyn 

till i uppsatsen.    

Trovärdighet   

Forskaren måste få läsarna att inse att uppsatsen är trovärdig. Man ska följa de regler som 

finns och det ska framgå tydligt att data som är insamlad är relevant för studiens syfte. Det bör 

finnas ett samband mellan det man undersöker och forskarens teoretiska perspektiv. Forskaren 

bör få analysen och datamaterialet att vara trovärdig för läsaren, vilket kan vara ett problem 
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inom kvalitativ forskning (Bryman, 2011). I denna uppsats har jag följt de regler som finns 

och syftet är ständigt återkommande för att skapa en röd tråd genom hela arbetet.  

Intervjuguiden finns även som en bilaga för att läsaren ska kunna granska frågor som använts 

(se bilaga 1). I avsnittet planering och genomförande finns det en noggrann beskrivning om 

tillvägagångssättet.   

Överförbarhet   

Handlar om i hur stor utsträckning man kan generalisera studien till andra miljöer och 

grupper. Inom kvalitativ forskning kan överförbarheten vara mer komplicerad än i kvantitativ 

forskning eftersom man i kvantitativa studier oftast undersöker en större grupp. Bryman 

(2011) menar att man i kvalitativ forskning istället kan styrka överförbarheten genom att ha 

utförliga beskrivningar kring hur fenomenet har studerats. I denna studie finns en utförlig 

beskrivning av tillvägagångssättet om hur fenomenet har studerats och i vilken miljö detta 

gjorts.   

Pålitlighet   

För att en uppsats ska bevara en god pålitlighet ska studien kunna granskas och återupprepas 

av en annan forskare. Studiens tillvägagångssätt ska beskrivas noggrant, den ska beskrivas så 

noggrant att en annan forskare ska kunna följa studiens upplägg exakt. Detta för att kunna 

bevisa att forskaren inte låtit egna värderingar påverka resultatet (Bryman, 2011). Denna 

uppsats har ingen annan forskare granskat och återupprepat men tillvägagångssättet har 

beskrivits och valen har noggrant redogjorts. I metodavsnittet finns ingående beskrivningar på 

hur tillvägagångssättet har sett ut för komma fram till resultatet.    

Möjlighet att styrka och konfirmera   

Möjlighet att styrka och konfirmera handlar om att forskaren ska garantera att man inte 

beblandat sina personliga värderingar eller att den teoretiska inriktningen påverkat slutsatsen 

av undersökningen (Bryman, 2011). Valen som gjorts i denna studie har motiverats och 

personliga värderingar har försökts att undvikas.    

Metoddiskussion   

Att använda sig av både intervjuer och observationer visade sig vara tidskrävande eftersom 

båda dessa metoder tog tid att utföra. Men detta ansågs vara nödvändigt för att höja 

tillförlitligheten i uppsatsen. I och med att studiens syfte var att få och bidra med kunskap om 

hur anställda inom ett telemarketing-företag påverkas av olika motivationsfaktorer och 

belöningar ansågs observationer och intervjuer vara en bra metod. Fler observationer och 

intervjuer hade eventuellt styrkt studiens resultat men möjlighet till detta fanns inte på grund 

av tidsbrist. Resultaten som framställs gäller endast för det företag som studerats och därför 

kan ingen allmängiltig slutsats dras.   

En nackdel med observation är som tidigare nämnt att det är tidskrävande, en annan nackdel 

är att individen som blir observerad kan ändra sitt beteende och agera annorlunda. Den 

observerade individen kan försöka visa sina bästa sidor eftersom man känner sig pressad av 

forskaren. I och med att observationerna i denna studie genomfördes på hela företaget och inte 

på enskilda säljare tror jag inte att de kände sig lika övervakade. Nackdelen med intervjuerna 

som genomfördes var även att dessa var tidskrävande samt att svaren endast baserades på 
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respondenternas svar. Man vet aldrig som intervjuare om informanten svarar sanningsenligt 

eller om de svarar som de tror att intervjuaren vill att de ska svara (Kylen, 2005).    

I och med att observationerna gjordes innan intervjuerna skapades en stark samhörighet och 

gemenskap med intervjupersonerna, Bryman (2011) stärker detta och menar att personliga 

intervjuer kan leda till en gemenskap med intervjupersonerna, samt att intervjuerna kan bli 

mer som en konversation, vilket kan vara både en för och nackdel. Jag upplevde det som en 

fördel att ha en relation med säljarna innan intervjuerna. Eftersom observationerna skedde 

före intervjuerna var deras arbetssätt bekant (Kylen, 2005).    
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Resultat och analys   
Här kommer studiens resultat presenteras med citat från intervjuerna och observationerna. 

Från observationerna kommer även återberättelser av säljarnas uppträdande lyftas fram. Detta 

med grunden i Herzbergs motivation-hygienteori och Skinners teori om operant betingning. 

För att läsaren ska få en enklare förståelse för resultatet kommer det skrivas en förklaring 

ovanför eller nedanför varje citat, det kommer skrivas på ett förståeligt språk för att få 

resultatet levande och intressant. De teoretiska utgångspunkterna användes som ett stöd när 

datamaterialet analyserades, med hjälp av dessa hittades mönster och teman som var till hjälp 

att besvara uppsatsen frågeställningar.    

Medarbetarnas påverkan av inre motivationsfaktorer   

Här presenteras resultat av inre motivationsfaktorer som enligt Herzberg (1993) leder till ökad 

motivation och tillfredsställelse i arbetet om dessa finns på en arbetsplats. Utifrån en analys av 

intervjuerna och observationerna kunde jag notera att säljarna ansåg att få utvecklas och att ha 

uppmärksamhet i arbetet är de viktigaste motivationsfaktorerna.   

Utveckling   

Utveckling ses enligt Herzberg som en motivationsfaktor och därav något som ökar 

motivationen hos de anställda. Säljarna uttryckte sig att de presterar hårdare och försöker sälja 

mer när de vet att det finns chans till att utvecklas i sitt arbete. Följande citat uttrycktes av 

Säljare 4.   

Det är kul att alltid utvecklas och det är kul att se när alla andra bli bättre. Det blir liksom en 

drivkraft. Och då tror jag också eller jag vet för jag har sett det så många gånger, att man 

presterar hårdare och säljer bättre om man vet att man har chans till utveckling.   

Det handlade även mycket om att få utmana sig själv, både Säljare 2 och Säljare 3 berättade 

att de presterar hårdare om de vet att framgången leder till personliga framsteg i sin karriär. 

De formulerade sig på följande vis.   

Asså om jag säger såhär, att om man vet att man på något sätt kommer utvecklas så blir man ju 

motiverad till att jobba ännu hårdare.   

Ja, om jag får nya utmaningar så vill jag jobba kvar, jag måste utmana mig själv, jag tror det är 

vanligt som säljare att vilja göra det, jag tror de flesta som är säljare vill hela tiden utvecklas, det 

är väl därför man väljer sånt här jobb, där man kan påverka sin lön liksom.   

Herzberg menar att det är upp till chefen på ett företag att se till att medarbetarna får 

motivationsfaktorer. Säljarna på företaget förklarade att deras chefer är en stor del till att de 

känner sig motiverande till att sälja så mycket som möjligt. Säljare 1 uttryckte följande citat.    

Våra chefer motiverar oss till att alltid sälja bättre och utvecklas hela tiden, de strävar efter att vi 

ska bli självgående och försöker hela tiden hjälpa oss att sälja bättre. Men jag tror inte bara det 

handlar inte bara om att de vill att vi ska sälja, de vill att vi ska trivas också.   

Ur detta citat kan man tolka att chefen har stor påverkan för att säljarna ska motiveras till ökad 

försäljningen, Detta framgick även i observationerna då jag uppmärksammade att cheferna 

ständigt hjälpte medarbetarna hur de skulle göra för att sälja bättre. Även Säljare 5 styrkte 

detta i intervjun, se nedanstående citat.   

Jag gillar utmaningen att fortsätta utvecklas i rätt riktning, det är motiverande för mig, både 

chefer och medarbetare hjälper mig att lyckas att nå mina individuella mål, jag gillar att hitta på 
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nya grejer och utvecklas, jag vill hela tiden ta nästa steg och det är ett plus att få något för jobbet 

man utför, ju mer jag jobbar ju mer får jag något för det.    

Uppmärksamhet   

En faktor som säljarna ansåg vara viktig var deras uppmärksamhet och intresse i arbetet. Det 

ansågs vara viktigt att bli sedd i sitt arbete, när säljarna fick uppmärksamhet ökade deras 

motivation. Vilket även Herzberg (1993) anser då han menar att motivationsfaktorer ökar 

medarbetarnas arbetsmotivation och trivsel. Säljare 5 stärker Herzbergs teori med 

nedanstående citat.    

När man gör något bra så är det nästan alltid någon som säger typ, ”bra gjort”, det ger en 

drivkraft till att vilja komma hit och det är ju ett stort plus.   

Säljarna var intresserade av att det skulle gå bra för hela företaget och inte bara dem själva. 

Nästan alla säljare nämnde att det är viktigt att jobba tillsammans för att nå målen. Det visade 

sig vara viktigt att uppmärksamma varandras arbeten för att arbetsmotivationen skulle höjas. 

Nedan finns intervjusagor från Säljare 2, Säljare 4 och Säljare 5 som belyser detta.    

Ju mer en medarbetare motiveras ju mer motiveras alla andra, det smittar av sig, man lägger 

märke till varandras kunskaper och brister. Det leder till att vi blir dynamiska tillsammans. Man 

kan inte jobba bland folk som är som åskmoln utan alla måste vara glada tillsammans, dunkar 

musik, sätter upp mål osv. det leder till framgång.    

Jag har vart här så många år så jag har lärt mig vad som är bäst för alla i gruppen, det är kul att 

komma till jobbet eftersom alla bryr sig om varandra, det gör att det går bättre för hela företaget.   

Vi finns alltid där för varandra, en ny person ska veta de, att här ställer vi alltid upp för varandra. 

Det är nog därför alla tycker det är kul att jobba här, och det är inget man kan räkna med på en 

arbetsplats, men man får sjukt mycket inspiration på den här arbetsplatsen. Och jag tror också 

det är en anledning att det går så bra för hela företaget.    

Det belyses återigen hur viktigt det är med chefer som finns där för medarbetarna, Herzberg 

framhäver, som tidigare nämnt, i sin teori att det är upp till cheferna att se till att det finns 

motivationsfaktorer på en arbetsplats. Både Säljare 3 och Säljare 1 påvisar det i nedanstående 

citat.    

Det som gör att jag trivs på jobbet är mina chefer och arbetskamrater, det är mer som mina 

vänner, alla finns alltid där för mig när jag behöver dem, eller alla finns alltid där för varandra. 

Om jag mår sämre någon dag eller känner mig nere är det alltid någon som uppmärksammar det, 

och det är ju kul, man blir liksom glad då att någon bryr sig.    

Mina chefer anstränger sig och bryr sig, jag tror alla håller med om att våra chefer är väldigt 

öppna och man kan alltid prata med dom och ta fram åsikter och synpunkter, det är bra, det är 

inte kul om man aldrig får se sin chef, här kan vi säga rakt ut om det är nånting. De är liksom 

intresserade av mina framgångar, och det gör mig peppad att komma till jobbet.   

Alla säljare påvisade att uppmärksamhet av kollegor är en viktig faktor till att motiveras att 

öka försäljningen. Detta uppmärksammades även under observationerna då en säljare inte fick 

igenom ett sälj på grund av en felsägning till kunden. Säljare 2 uppmärksammade då detta 

efter avslutat samtal och sa ”vi alla har vart nya, och gjort fel. Prata högt! Stå upp!”. Nästa 

samtal säljaren ringde stod han upp och pratade högre, när tid fanns frågade jag hur det  

kändes när en medarbetare sa dessa ord till honom och fick då till svar att det uppskattas när 

kollegorna lägger märke till ens misstag. Det påvisar att säljaren tog åt sig och uppskattar när 

han blev uppmärksammad.    
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Medarbetarnas påverkan av yttre hygienfaktorer   

Här presenteras resultatet av yttre hygienfaktorer som enligt Herzberg (1993) förebygger 

missnöje för medarbetarna och det skapas mindre hälsorisker om dessa faktorer finns på en 

arbetsplats. De viktigaste hygienfaktorerna för säljarna på företaget visade sig vara lön och 

relationer, det var dessa faktorer som visade sig vara viktigast när det gäller säljarnas 

motivation.     

Lön   

Enligt Herzberg är lön en faktor som inte påverkar motivationen men det skapas en bristande 

motivationen om den inte finns, detta styrks av två av säljarna, nedan följer citat av Säljare 4 

och Säljare 5.    

Lönen är en självklarhet, men när jag jobbar hårt får jag bättre lön och det är det som blir 

belöningen, men det är egentligen pengarna jag jobbar för, asså jag skulle ju inte gå till jobbet 

om jag inte fick lön om man säger så. Men det är inte lönen som gör att vi säljer så bra, tror jag.    

Lönen är bara en självklarhet, eller jag skulle ljuga om lönen inte har betydelse, men för mig 

handlar det om att utveckla något i rätt riktning sen får lönen bli det den blir, för jag vet att det 

lönar sig i slutändan.    

De andra tre säljarna ansåg att lönen var något som påverkar deras motivation. Säljare 2 

förklarade att lönen är motiverande eftersom det inte finns någon gräns på hur mycket man 

kan tjäna. Han sa följande citat.   

Det finns inget tak på hur mycket man kan tjäna, en dag kan jag tjäna två tusen, en annan dag 

fem tusen, eller kanske fyra hundra, men det motiverar mig att kunna slå mina egna mål och 

tjäna mycket pengar, för jag har alltid mina egna mål och jag försöker alltid att göra en bättre 

dag som innan.    

När observationerna pågick berättade en säljare att han hade miniräknare som på sin data där 

han brukar räkna ut hur mycket han sålt på en dag, när jag frågade varför fick jag följande 

svar.    

Man är ju människa, till exempel om man har gjort 25 000 fram till lunch vet jag ju att det finns 

en chans att kunna sälja 25 000 efter lunch. Och det vill man ju.   

Säljare 1 och Säljare 3 ansåg även dem att pengarna är väldigt motiverande eftersom man kan 

påverka sin egen lön, vilket inte Herzberg stärker då han menar att lönen är en faktor som inte 

påverkar medarbetarnas motivation. Herzberg menar att lönen är en faktor som man inte 

motiveras av, men som motverkar missnöje. Se citat från säljare 1 och säljare 3 här nedan.     

Väldigt mycket, asså jag säljer ju så mycket som möjligt för att tjäna så mycket jag kan, jag 

brukar räkna ut hur mycket jag tjänat när jag sålt något, för att kunna motiveras till att sälja mer, 

vi har som en miniräknare på data som räknar ut hur mycket jag tjänat, det tycker jag är nice. 

Asså jag skulle inte gå till jobbet om jag inte fick pengar, det är ju liksom anledning… men det 

som är ännu roligare är ju när man vinner något, typ en lunch, eller bästa är ju att vina en resa.   

Jag hade inte gått till jobbet om jag inte fick pengar. Pengarna är en självklarhet, resor blir en 

belöning, det känns på något sätt roligare och mer motiverande när vi har tävlingar och så.    

Samtidigt som Säljare 1 och Säljare 3 påpekade att lönen är motiverande påpekade de även att 

belöningar i form av exempelvis resor eller en lunch motiverar dem mer än vad pengar gör.    
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Relationer   

Även relationer är enligt Herzberg (1993) en hygienfaktor. Enligt säljarna visade sig 

relationerna med varandra vara en viktig faktor för framgång i företaget. De ansåg att det var 

viktigt att trivas på sitt arbete och därmed menade de att trivsel leder till framgång, Säljare 4 

uttryckte sig på följande sätt.    

Jämfört med alla mina kompisar, det enda dom längtar till är ledighet, men jag förstår inte, för 

mig är det inte, jag trivs så bra på jobbet, jag tycker det är kul att komma hit, det är rolig 

stämning och högt i tak, det är kul att alltid utvecklas och det är kul att se när alla andra 

utvecklas. Det tror jag leder till framsteg för oss alla och för hela företaget.    

Även Säljare 5 uttryckte att relationerna på företaget tros leda till framgång.   

Självklart finns det dagar då jag känner mig o-taggad att gå till jobbet, men jag kan inte tänka 

mig att jobba med nånting annat, jag kan inte tänka mig bättre arbetskompisar än vad jag har här. 

Att alla har så bra relationer md varandra på företaget leder till bra resultat för oss alla.    

Herzberg menar att medarbetarna upplever missnöjdhet om inte hygienfaktorerna finns, men 

att medarbetarnas grundläggande behov blir tillgodosedda om de finns. Det är något som både 

Säljare 2 och Säljare 3 håller med om i citaten här nedan.   

Ja, det är väldigt tryggt och trivsam arbetsplats, och ehm... det är nog på grund av alla 

jobbarkompisar, jag har byggt så mycket relationer på de här företaget och fått så mycket nya 

vänner. Jag skulle nog inte vara lika nöjd med mitt jobb om jag inte hade så bra kollegor.   

Sen att det är en sjukt bra arbetsplats är ett stort plus tycker jag, eller det är nog alla 

jobbarkompisar, alltså relationerna på arbetsplatsen gör att det blir så kul och det skulle inte vara 

lika motiverande att komma hit om jag inte hade så bra jobbarkompisar.   

Utan hygienfaktorer skapas missnöje och bristande motivation hos de anställda menar 

Herzberg, det skapas otillfredsställdhet hos de anställda om hygienfaktorer inte finns på en 

arbetsplats. Säljare 1 framhäver att hon inte skulle tycka det var lika motiverande att gå till 

arbetet om hon inte hade de arbetskamrater hon har.    

Jag tror inte jag skulle tycka det var lika kul eller att jag skulle vara lika motiverad att gå till 

jobbet om inte alla hade den kontakten vi har, alla är genuint snälla mot varandra och jag tror att 

också det är en fördel för företagets framgång.   

Sammanfattningsvis är utveckling, uppmärksamhet, lön och relationer de faktorer som enligt 

säljarna på företaget anses påverkas mest av. Resultatet bekräftar Herzbergs teoretiska modell 

överlag eftersom motivationsfaktorerna visade sig ge välbefinnande hos säljarna vilket ledde 

till ökad motivation och prestation. Hygienfaktorerna visade sig förebygga missnöje för 

säljarna, dock ansåg inte alla säljare att lönen var något som inte påverkades deras motivation. 

Tre av säljarnas motivation ökade när de visste att de kunde få högre lön ju mer de sålde, för 

två av säljarna hade inte lönen någon betydelse för motivationen.    
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Medarbetarnas påverkan av belöningar   

Olika former av belöningar diskuterades under intervjuerna. Under detta avsnitt presenteras 

resultatet av medarbetarnas påverkan av belöningar, detta med stöd av Skinners (2008) teori 

om operant betingning, med fokus på positiv förstärkning. Alla säljare påverkades av 

belöningar, men de hade olika syn på vilka belöningar som var mest värdefulla, Säljare 1 och 

Säljare 5 betonade detta med nedanstående citat.    

Cheferna kanske borde sätta sig och se vad vi motiveras av, på riktigt, jag tycker det är bra nu 

men eftersom alla motiveras av olika kanske man måste se de, alla vill ju olika saker. Asså man 

har ju olika syn på vad belöning är, jag vet att det är ju så stor skillnad på mig och andra 

medarbetare.    

Det jag har märkt med åren är att olika människor motiveras av olika saker, vissa blir 

motiverande av att vara bäst på säljkontoret men nästa person kanske blir motiverad av en 

resetävling, olika människor motiveras av olika saker, alltså vad motiverar Pelle och vad 

motiverar Elin och Pelle ska inte veta att du vet vad de motiveras av för belöningar, den koden 

ska du knäcka, vem som motiveras av vad. Det tror jag är nyckeln till framgång.    

Skinner förklarar i sin teori att man måste veta vad som uppskattas av individer för att kunna 

ge dem rätt belöning.    

Herzberg (1993) har fått kritik för sin teori just för att kritikerna menar att alla individer 

påverkas av olika faktorer. Även Säljare 3 höll med om att alla motiveras av olika saker, och 

beroende på vad det är för belöning presterar vissa hårdare.    

Drivkraften är ju att komma hit och tjäna pengar, men tävlingarna är ju sjukt kul, men det är så 

olika vad alla motiveras av verkar det som, man märker att vissa kämpar hårdare beroende på 

vad det är för belöning. Jag minns speciellt en gång, på ett förmiddagsmöte när jag hade sålt bra 

under hela förmiddagen så fick jag en gratis lunch den dagen, sen sålde jag bra under hela dagen, 

haha. Bara en lunch kan göra sjukt mycket.   

Ovanstående citat kan kopplas samman med Skinners teori då han menar att om ett bra 

presterat arbete uppmuntras kommer detta leda till att individens beteende förstärks och i 

fortsättningen kommer individen prestera på samma vis. Säljaren fick beröm för ett bra 

presterat arbete och detta ledde till att han presterade bra resterande dagen.    

I observationerna la jag märke till företagets så kallade ”säljklocka”, vilket innebar att säljarna 

får plinga i en klocka när de gjort ett sälj och skriva upp sig på ”säljtavlan”. Jag frågade en 

säljare som sålt mest hur det kändes att plinga i klockan och att se sitt namn högst upp på 

tavlan, hon förklarade som nedan.    

Det är sjukt kul att se sitt namn högst upp, det blir typ som en uppmuntran när man gjort något 

bra, haha. Plinga i klockan är man ju van vid nu, jag säljer ju hela tiden, haha skoja, nej men det 

är kul, som sagt man blir peppad. Jag kommer alltid försöka hamna högst upp på listan för jag 

vet hur mycket respons man får då.   

Ovanstående citat kan kopplas samman med Skinners teori, då han menar att positiv 

förstärkning leder till att beteendet återupprepas när en individ får en belöning på sitt arbete. 

Skinner menar även att motivations höjs i och med detta, vilket det gjorde för säljaren i citatet 

ovan. Två av säljarna ansåg att lön inte var någon belöning, utan en belöning ska vara något 

utöver lönen, nedanstående citat uttalades av Säljare 1 och Säljare 3.    
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Utöver lön, lönen jobbar vi för, men en belöning är alla våra tävlingar, rese, lunchtävlingar, 

Grönalund, vi hittar på saker. Det blir en belöning när man når målet. Utöver pengar är detta 

också belöningar.    

Lönen är en självklarhet, men när jag jobbar hårt får jag bättre lön. Men lönen är ingen belöning 

utan det är när man får något och det är det som blir belöningen, men det är egentligen pengarna 

jag jobbar för. Men resetävlingarna är roliga också, då blir jag motiverad.    

Utifrån intervjuerna visade det sig att säljarnas vilja att sälja mer ökade i och med att de fick 

belöning. Citat från Säljare 3 och Säljare 4 stärker detta med följande intervjusagor.   

Ju mer du säljer tjänar du mer pengar, man kommer i olika nivåer, men vi har också belöningar i 

form av tävlingar, vi delar också ut årets säljare, årets gröngöling osv. och dom belöningarna är 

väldigt kul och peppande.   

Gå hem mål, resetävlingar, det är fett nice att få gå hem klockan 12 men ändå tjänat tillräckligt. 

Kan inte riktigt säga vilken den bästa är, tycker som sagt om gå-hem mål och rese och tycker det 

är bra att kunna variera. Men det är kul att få uppskattad på det man gör.    

Skinner (2008) menar att en individs motivation kommer öka om individens förmågor höjs i 

och med att man får en belöning, hans teori styrker alltså citaten ovan. Även nedanstående 

citat som sas av säljare 2 kan kopplas samman med Skinners teori om att beteende blir en 

vana om man blir tillfredsställd av konsekvensen.   

Jag har lärt mig hur jag ska göra för att sälja så mycket som möjligt, det är liksom, det har blivit 

som en vana. Och eftersom jag vet att jag får något för det så kämpar man ju.    

Sammanfattningsvis anser säljarna att belöningar har påverkan på deras arbetsvilja och 

motivation. Men att de har olika syn på vilken belöning som är bäst och att det inte är 

storleken på belöningen som är av betydelse. Som Skinner menar i sin teori om positiv 

förstärkning ökar säljarnas beteende när de får belöning, vilket leder till ökad motivation.    
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Diskussion   
I nedanstående kapitel diskuteras resultatet utifrån tidigare forskningen och studiens syfte 

samt frågeställningar. Resultatet kommer diskuteras och vidare kommer förslag på framtida 

forskning presenteras.    

Säljarnas arbetsmotivation höjdes främst när de visste att de hade möjlighet att utvecklas i 

arbetet och när de fick uppmärksamhet. Vissa av säljarna motiverades även av lönen, så 

medan vissa andra säljare menade på att lönen var en självklarhet och att det i sig inte var 

motiverande. Säljarna förklarade att de inte skulle vara lika nöjda om relationerna på företaget 

inte hade funnits, de framgick att relationerna med kollegor skapade tillfredställelse. Alla 

säljare ansåg att belöningar hade påverkan på deras arbetsvilja och motivation. Men de såg 

inte lönen som en belöning, utan en belöning ska vara något utöver lönen.    

Resultatet som framkommit i studien bekräftar till stor del de teoretiska utgångspunkterna som 

använts. Det visade sig att lönen var en faktor som säljarna påverkas olika av. Herzberg 

(1993) antaganden om att lönen är en hygienfaktor och därför inte ger utslag på motivationen 

håller inte alla säljare håller med om. Jag menar att detta kan bero på att det är en provision 

baserad lön på företaget och att man därmed kan påverka sin egen lön, vilket även säljarna 

framhävde. Detta överensstämmer med studien från Madhani (2013) då han förklarar att 

säljare som får provision på sin lön presterar bättre i och med att de själva bestämmer hur 

mycket de kan tjäna. Han menar också att det inom säljyrket kan det vara extra motiverande 

att få belöning på sitt arbete, vilket alla säljare i denna studie stärker.    

Något jag uppmärksammade var att de yngsta säljarna ansåg att lönen var något som 

motiverade dem. De äldre säljarna ansåg att lönen var mer som en självklarhet, något som 

kommer in på kontot varje månad. Detta resultat stämmer överens med studien från Hong, 

Yang, Wang, Chiou, Su och Huang (1995) där det visade sig att anställda som fick bonus eller 

högre lön uppskattade detta och att de var de yngre medarbetarna som uppskattade detta mest.    

Att säljarna motiveras av belöningar kunde man klart och tydligt se men det är individuellt 

vilka belöningar som motiverar var och en. Det visade sig därav vara viktigt för arbetsgivaren 

att se över vilka belöningar som uppskattas av respektive säljare. Detta överensstämmer med 

Skinners (2008) teori då han menar att man måste veta vad som motiverar vardera individ för 

att kunna ge en uppskattad belöning. Han menar även att man höjer individens förmågor och 

motivation när man får en belöning på ett bra presterat arbete. Detta går hand i hand med den 

tidigare forskningen som undersöktes av Allen & Kilmann (2001) där resultatet visade att 

man måste veta vad medarbetarna har för förväntningar för att kunna tillfredsställa 

medarbetarnas behov. Det överensstämmer även med studien som gjordes av Gerhart & 

Milkovich (1992) som förklarar att medarbetare blir engagerade i sitt arbete när de får 

belöningar men belöningarna måste vara värdefulla för medarbetarna för att de ska bli 

engagerade. Belöningarna måste därför vara anpassat till var och en och det är därför viktigt 

att veta vad vilka belöningar som motiverar respektive säljare.    

Säljarnas motivation ökade när arbetsgivarna la ner tid och omtanke på deras prestationer. Det 

visade sig att arbetsgivarna på företaget är en viktig aspekt till att säljarna ska motiveras 

eftersom säljarna ansåg att arbetsgivarna är en stor anledning till deras motivation. Detta 

överensstämmer med den tidigare forskningen från Gagné & Forest (2008) som resulterade i 
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att ledarskapet på ett företag är viktigt. Samt att tillfredställelsen höjs om medarbetarna känner 

sig tillfredsställda. Det överensstämmer även med studien från Misra, Jain & Sood (2013) där 

det bekräftades att medarbetare som får belöningar kommer prestera hårdare då de känner att 

de vill ge tillbaka något till företaget.   

Studiens syfte var att få och bidra med kunskap om hur medarbetare inom ett telemarketing-

företag påverkades av olika motivationsfaktorer och belöningar. Frågeställningarna som 

användes för få svar på detta var:   

• Hur påverkas medarbetarna av inre och yttre motivation?   
• Hur påverkas medarbetarna av belöningar?  

Resultatet visade att säljarna påverkades av både inre och yttre motivation. De inre 

motivationsfaktorerna ledde till att säljarna motiverades till att prestera hårdare och sälja 

mera. De yttre motivationsfaktorerna ledde till viss del att säljarna motiverades, men då 

handlade det mer om att säljarna inte skulle trivas lika bra på arbetsplatsen om de inte hade 

yttre motivationsfaktorer. Det framkom klart och tydligt att belöningar påverkade säljarnas 

prestationer. Det visade sig på så sätt att säljarna ansträngde sig för att sälja så mycket som 

möjligt när de visste att de skulle få en belöning, deras arbetsvilja och motivation ökade. Det 

visade sig vara viktigt för arbetsgivaren att överväga varje säljares särskilda behov då alla 

säljare uppskattar olika belöningar. Detta är ett bevis på att företag måste ta hänsyn till 

medarbetarnas ålder och intressen om belöningarna ska vara till nytta.   

Framtida forskning   

I och med att urvalet i denna studie är litet skulle den framtida forskningen kunna studera mer 

generellt hur motivation och belöning ser ut i arbetslivet. Det går inte att dra en allmängiltig 

slutsats på studien, då resultatet endast stödjer det forskade telemarketing-företaget. 

Medarbetarna på företaget är relativt unga och det fanns ett samband mellan ålder och svaren 

när det gäller lönen. Att det är provisions baserade lön kan också vart något som påverkade 

resultaten. Det skulle vara intressant att studera ett företag där åldern är mer varierande och i 

ett företag där det råder fast lön.    
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Bilagor   
    

Bilaga 1   

Intervjuguide   

Öppningsfrågor   

• Jag kommer spela in detta känns det okej?   

   

• Är du man eller kvinna?   

   

• Hur gammal är du?   

   

• Vad har du för roll här?   

   

• Hur kom det sig att du sökte jobb just hit?   

   

• Hur kommer det sig att du jobbar kvar?    

Vad beror det på?   

   

• Är det höga krav för att jobba här?   

Känner du att du når upp till kraven ändå?   

Motivation   

• Vad innebär motivation för dig?   

   

• Hur motiveras du?   

   

• Hur är din känsla över att gå till jobbet?    

   

• Trivs du här?   

Vad är det som gör du trivs/inte trivs?   

   

• Hur gör arbetsgivaren för att du ska trivas här?   

   

• Hur upplever du att din lön påverkar ditt arbete?    

   

• Anser du att företaget arbetar med att alla medarbetare ska känna att de trivs här? På 

vilket sätt?   

   

• Ser du en framtid inom det här företaget?   
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Belöningar   

• Vilka slags belöningar har ni på arbetsplatsen?   

   

• Vilka belöningar anser du är mest värdefulla? Berätta gärna lite om när du fick din 

bästa belöning   

   

• Brukar ni få individuella belöningar eller är det hela arbetsgruppen som får det? Om 

individuellt, brukar du jämför dina belöningar med någon annans?   

   

• Anser du att belöningssystemet är bra eller borde något förändras?   

Har du några övriga frågor eller funderingar?     

   

Frågor utifrån observationerna   

• Motiveras du av att se ditt namn på säljtavlan?    

   

• Beskriv känslan när du har sålt och får plinga i säljklockan   

   

• Beskriv känslan när någon kollega eller arbetsgivare ger dig pushning till att göra 

något annorlunda   

   

• Både medarbetare och arbetsgivare peppar varandra väldigt mycket, är det något 

arbetsgivaren sagt åt er att vara eller har det kommit av sig själv?   
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Bilaga 2   

Informationsbrev   

    

    

Hej,    

Mitt namn är Emma och jag studerar personal och arbetslivsprogrammet på Uppsala 

Universitet. För tillfället gör jag mitt examensarbete i pedagogik med inriktning mot vuxna i 

arbetslivet C, syftet med studien är att få och bidra med kunskap om hur medarbetare inom ett 

telemarketing-företag påverkas av olika motivationsfaktorer och belöningar.   

Därför skulle jag vara tacksam om ni kan avsätta tid för observationer samt intervjuer på fem 

av dina anställda. Intervjuerna kommer ta ca 30–45 minuter och består av frågor som berör 

motivation och belöning.   

I studien kommer jag ta hänsyn till vetenskapsrådets etiska principer. Vilket innebär att 

företaget och alla medverkande i studien kommer vara anonyma, citat från intervjuerna 

kommer att användas. Medverkandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas. 

Informationen ni delger kommer endast att användas till forskningens syfte och alla 

medverkandes kontaktuppgifter kommer behandlas med största möjliga konfidentialitet. Det 

finns möjlighet att ta del av studien på en plattform som heter DIVA.    

Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig!   

Tack på förhand!   

Med vänliga hälsningar, Emma Karsch   

Mailadress   

Telefonnummer   
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Bilaga 3    

Observationsschema   

   

   

   

Säljarens påverkan   Ökad/minskad motivation   

   

Får en belöning   

      

   

Inre   

motivationsfaktorer  

   

  

   

   

Yttre   

motivationsfaktorer  

   

  

   

    


