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Sammanfattning 

Uppsatsen berör hur säljares motivation till sin arbetsuppgift på ett bilföretag påverkas av 

företagets rådande belöningssystem genom en fallstudie. För att få en bredare förståelse för 

vad som motiverar säljarna så undersöker fallstudien ifall det finns andra faktorer än 

belöningssystemet som påverkar säljarna. Med hjälp av motivationsteorier som förklarar vad 

som driver anställda till att motiveras på jobbet, samt om syftet med belöningssystemets 

utformande så formuleras en enkätundersökning där de anställda säljarna får svara i vilken 

grad de instämmer på påståenden som berör deras arbetsförhållanden. Resultaten analyseras i 

termer av vilka faktorer som säljarna anser vara drivande i deras dagliga arbete. För att få en 

större insikt om hur företagets belöningssystem är utformat utförs en intervju med en 

platschef. Enkäten visar att belöningssystemet inte motiverar säljarna i lika stor grad som inre 

motivationsfaktorer. De största motiveringsfaktorerna är att göra kunder nöjda, arbeta med 

stimulerande uppgifter, ha god gemenskap med sina arbetskollegor och att utveckla sin 

personliga kompetens. Svaren visar även att den belöningsform som uppskattas mest är beröm 

och positiv feedback. Belöningssystemets främst negativa påverkan påvisas, efter att ha 

analyserat resultatet, vara att det förhindrar de anställda att samarbeta med varandra. Vid 

vidare analys visar sig belöningssystemet inte enbart påverka säljarnas motivation negativt då 

det är utformat med effekter som ger utrymme för att tillfredsställa inre motivationsfaktorer. 
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1. Inledning 
Vårt samhälle är idag uppbyggt på ett utbud av varor och tjänster som underlättar och 

möjliggör vår vardag. Dagligen använder vi oss av produkter från verksamheter vars mål är 

att erbjuda den bästa lösningen för våra behov och önskningar. I och med att globaliseringen 

öppnar upp för fler aktörer på marknaden så gäller det för företag att vara konkurrenskraftiga 

för att kunna behålla sin kundkrets och ständigt utveckla sin verksamhet för att tillgodose 

konsumentens behov. 

Med en ökande konkurrens krävs det att företag har en välutvecklad organisation där man kan 

behålla kompetent personal, vilket i många fall ses som den viktigaste resursen för att ett 

företag ska öka och utveckla sin konkurrenskraft. Ett kraftfullt verktyg för att locka 

kompetent personal är att ha ett väl utvecklat belöningssystem som motiverar personalen att 

jobba hårt för att ge företaget de bästa förutsättningarna att lyckas med sin affärsidé. En 

anställds beteende påverkas kraftigt av den grad av motivation den anställde känner inför sina 

arbetsuppgifter (Leavitt, 1978, s.10). Att ha ett fungerande belöningssystem för att motivera 

de anställda är således en mycket viktig faktor för att driva ett framgångsrikt företag. 

Belöningssystem kan vara utformade på olika sätt och det är viktigt att företaget använder sig 

av ett belöningssystem som motiverar personalen att utföra de arbetsuppgifter som krävs för 

att nå de uppsatta företagsmålen på ett lönsamt sätt (Merchant & Van der Stede, 2012, s.367). 

Belöningar kan ges i monetär form så som bonusar eller aktieandelar men även genom 

muntligt beröm och uppskattning. Det kan också ges i form av utbildning eller befordringar. 

Det spelar ingen roll hur belöningen är utformad eftersom förväntningen med belöningar är 

den samma, nämligen att motivera personalen att göra sitt bästa för företagets framgång 

(Merchant & Van der Stede, 2012, s.369-375). 

Det finns dock studier som visar på risker med att utforma belöningssystem för personalen. 

För att ett belöningssystem ska fungera så effektivt som möjligt så är det viktigt att företaget 

utformar ett belöningssystem som verkligen belönar det beteende som medför att 

företagsmålen uppnås. En risk med att utforma ett belöningssystem är att koppla belöningarna 

till fel beteende vilket leder till oönskade handlingar från personalen som inte stämmer 

överens med ledningens mål (Kohn, 1999, s.122-125).  

En bransch där det råder stor konkurrens bland de verksamma företagen är bilförsäljnings-

branschen. Det finns ett stort utbud av bilmärken och det krävs att bilåterförsäljarna har 

kompetent och duktig personal för att kunna nå goda försäljningssiffror för att på så sätt öka 
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lönsamheten. Denna bransch är starkt präglad av belöningssystem för att motivera de 

anställda säljarna att övertyga kunder om att just det bilmärke som säljaren rekommenderar är 

det bästa utefter kundens preferenser. I denna fallstudie analyseras en verksam 

bilåterförsäljare utifrån det belöningssystem som företaget använder sig av för att se hur det 

påverkar motivationen hos de anställda säljarna. Studien undersöker även om det finns andra 

faktorer än just belöningssystemet som säljarna motiveras av. 

1.1 Syfte 
Syftet med denna fallstudie är att undersöka i vilken utsträckning belöningssystemet 

motiverar de anställda säljarna samt att undersöka om det finns andra faktorer på arbetsplatsen 

än belöningssystemet som påverkar de anställdas motivation. Följande frågor hoppas därför 

besvaras med hjälp av undersökningen. 

 Vilken påverkan har belöningssystemet för de anställdas motivation? 

 Finns det andra faktorer än belöningssystemet som motiverar de anställda? 

1.2 Avgränsningar 
Studien är avgränsad till att enbart jämföra vilka faktorer på arbetsplatsen som motiverar de 

anställda. Yttre faktorer som inte berör arbetsplatsen kommer inte ingå i studien. Variabler 

som kön, ålder och civilstatus kommer inte beaktas i undersökningen. Anledningen till detta 

är att studien inte söker efter skillnader i individuella beteenden förutom motivationen till sitt 

jobb. 
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2. Teori 
De relevanta teorierna för studiens undersökning berör motivation och belöningssystem. Det 

teoretiska ramverket inleds först med att beskriva hur ett belöningssystem kan vara utformat, 

teorier kring belöningar, varför de finns, hur de används och vilka problem som är 

förknippade med dem. Därefter behandlas en rad motivationsteorier som förklarar vad som 

motiverar anställda till att prestera bättre. 

2.1 Belöningssystem 

Företag har sedan länge använt belöningssystem för att motivera sina anställda att utföra 

arbetsuppgifter som stämmer överens med företagets mål. En belöning behöver nödvändigtvis 

inte vara av monetär art, även om det är det mest vidtagna medel som används i företag idag 

(Kressler, 2003). Ett monetärt belöningssystem, som med enklare ord kan definieras som lön, 

består vanligast av tre olika element, nämligen fast lön, varierad lön och pensionsbaserade 

villkor (Kressler, 2003 ). De två förstnämnda är de vanligast förekommande formerna för att 

belöna sin personal. Valet av belöningssystemet och vilka element det baseras på beror på en 

rad faktorer så som företagspolicy, företagsstrategi, uppsatta mål, företagskultur och typ av 

arbetsuppgift (Kressler, 2003). Det finns flera förklaringar till varför företag utformar olika 

belöningssystem.  

2.1.1 Syftet med belöningssystem 

”Belöningssystemen har kommit för att stanna” menar Smitt (2002) som förklarar att det är av 

stor strategisk betydelse att använda sig av väl fungerande belöningssystem. Över hälften av 

bolagen på OM Stockholmsbörsen har idag aktiva program som baseras på olika sorters yttre 

belöningar. Anledningen är att belöna uppnåendet av överenskomna mål för att på så sätt 

sporra de anställda till extraordinära insatser (Smitt. 2002. s.10). 

Ett belöningssystem består av olika åtgärder som syftar till att bättre ta tillvara de anställdas 

kompetens och resurser. Inom näringslivet så anses monetär belöning, även kallat lönesystem, 

vara den mest grundläggande delen av varje belöningssystem (Svensson & Wilhelmson. 1988. 

s.67). Företag utvecklar oftast former för resultatlönesystem som en del av företagets 

förändringsarbete. Skälet handlar vanligen om att öka produktivitet och effektivitet. Svensson 

& Wilhelmson (1988) menar att de syften som ligger bakom medvetet utvecklade 

belöningssystem i den privata sektorn framförallt är att: 

 Skapa större engagemang och motivation 

 Öka effektiviteten (produktivitet och kvalitet) 
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 Premiera prestation och duglighet 

 Skapa motivation och samhörighet inom företaget 

 Skapa en företagsanda 

 Visa på förhållandet mellan vinst och lönekostnader 

Det är således önskvärt för företag i den privata sektorn att utveckla belöningssystemet på så 

sätt att de anställda upplever liknande igenkänningsfaktorer som de ovan nämnda punkterna. 

Som tidigare nämnts så behöver inte en belöning vara av monetär art, även om det är den 

vanligast förekommande formen. Beröm är en form av belöning som används av många 

chefer för att sporra sina anställda. Skillnaden ligger i att beröm oftast används för att 

motivera anställda att arbeta i rätt riktning och är sällan den enda och slutliga belöningen, 

vilket oftast är av monetär form (Merchant & Van der Stede, 2012, s. 370). 

2.1.2 Risker med belöningssystem 

Trots att belöningssystem används i stor utsträckning inom privat näringsliv så finns det 

kritiska röster mot belöningar och belöningssystem. Meyer (1975) menar att ett stort problem 

med belöningssystem är att utformandet i högsta grad beror på den anställdes överordnande. 

Det blir således den överordnande som bestämmer vilken arbetsinsats som förtjänar en 

belöning. Därför måste det finnas ett stort förtroende till att den överordnande är kompetent 

nog att bedöma arbetsinsatsen korrekt och rättvist. Motivationen tenderar att minska om den 

anställde upplever att belöningssystemet inte är rättvist kopplat till arbetsprestationen. 

Belöningssystemets förväntade effekt tenderar även att försvinna om inte den anställde förstår 

och accepterar belöningssystemet (Meyer. 1975. s.39). Det är därför viktigt att ”rätt” belöning 

förknippas med ”rätt” prestation om belöningssystemet ska ge en positiv effekt. Detta gäller 

vare sig om belöningen är av monetär art eller beröm. Detta ställer höga krav på cheferna och 

kan på lång sikt skada förtroendet till chefen vilket ger negativa effekter på arbetsplatsen i 

övrigt. Cheferna kan med minskat förtroende riskera att bli underminerade vilket påverkar 

företagets verksamhet i helhet (Rich & Larson. 1987). 

Ett annat stort problem är att belöningssystem utformade utifrån individuella prestationer 

riskerar att försämra samarbetet på en arbetsplats, då man som anställd ter sig att se om sitt 

eget hus och enbart koncentrerar sig på sin egen arbetsuppgift. På samma sätt kan 

gruppbaserade belöningar göra att individer inte tar lika stort ansvar utan lämnar över 

arbetsbelastningen på övriga gruppmedlemmar. Enligt Kohn (1993) är detta en naturlig 

utveckling av att belöningssystemet inte fullföljer sitt syfte eftersom det aldrig kan finnas ett 
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perfekt utformat belöningssystem. Hur belöningssystemet än är utformat så kommer individer 

att tappa motivation till att uppnå målet när uppgiften inte uppfyller individens inre stimulans. 

Kohns huvudargument är att belöningar inte förändrar de underliggande attityder som avgör  

individens beteende och därför har det heller ingen positiv påverkan på motivationen (Kohn. 

1993. s.54). 

Kohn (1993) för även diskussionen kring att belöningssystem tenderar att minska den inre 

motivationen till att utföra ett arbete. När uppgiften i sig saknar mening på grund av att 

resultatet blir den primära anledningen till nedlagd ansträngning riskerar anställda att hämma 

sin personliga utveckling och kompetens. Kohn menar att en upplevd känsla av 

meningsfullhet får individer att växa och utvecklas. Inre motivation är en viktig faktor för att 

vidga sina vyer och lysa klarhet över sina styrkor och svagheter för att på så sätt excellera och 

vilja utvecklas. I sina senare texter lägger Kohn (1999) till att ett dåligt utformat 

belöningssystem, där belöningen är starkt förknippad med strikt önskvärda beteenden, ökar 

risken att de anställda känner sig kontrollerade vilket enligt honom tenderar att minska 

motivationen till att utföra en arbetsuppgift överlag. En utebliven belöning uppfattas då enbart 

som en bestraffning och därmed försvinner skillnaden mellan piska och morot (Kohn, 1999, 

s.75). Detta gäller både för monetära belöningar och beröm. En annan negativ aspekt med att 

känna sig kontrollerad är att det riskerar att öka känslan av att känna press på att prestera, 

vilket i sin tur hämmar individens inre motivation. Att känna press att klara en arbetsuppgift 

är enligt Kohn (1999) skadligt för den inre stimulansen och motivationen. 

2.2 Motivationsteorier 
Med förklaringen av belöningssystemets syfte som grund presenteras först Maslows 

motivationsteori som identifierar grundläggande individuella behov. Detta för att lättare förstå 

varför människor motiveras till vissa beteenden överhuvudtaget. Sedan används mer moderna 

teorier som berör hur en anställd beteende påverkas av egna förväntningar och av ledningen 

uppsatta mål. 

Bratton m.fl. definierar motivation som ”krafterna inom en person som påverkar dennes 

riktning, intensitet och ihållighet för frivilligt arbete”. Motivationsteorier antar att alla arbetare 

lever utefter att tillfredsställa grundläggande behov. En av de mest etablerade och kända 

motivationsteorierna är Maslows behovstrappa som är uppbyggd på fem stadier som en 

individ strävar efter att uppfylla. Denna teori antas av många vara omodern och förlegad men 

trots det så ligger den fortfarande till grund för många vidareutvecklingar av behov- och 
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motivationsteorier. Enligt Maslows behovstrappa så måste stadierna uppfyllas i ordning där 

man endast strävar efter att uppfylla ett högre stadie då det lägre stadiet redan är uppfyllt. 

Dessa fem stadier kommer i följande ordning; fysiska behov, säkerhet, sociala behov, 

uppskattning och slutligen självförverkligande. Till exempel så menar Maslow att individer 

först måste tillfredsställa behovet av mat, vatten och skydd innan man går vidare till att 

försöka tillfredsställa att vi inte utsätter oss för fysisk eller psykisk fara. Först när dessa två 

stadier är tillfredsställda söker vi efter sociala förhållanden och aktiviteter, erkännande och 

status samt slutligen att självförverkliga våra mål och drömmar i den ordningen (Maslow, 

1943). Maslow menar att individen hittar motivation till att uppfylla nästa nivå då den tidigare 

redan är uppfylld. En individ är således inte motiverad att självförverkliga sina mål innan man 

känner sig erkänd, uppskattad och lever i en socialt trygg miljö. Denna fallstudie kommer inte 

direkt använda Maslow i det teoretiska ramverket, utan har används enbart som en 

introduktion för kommande motivationsteorier.  

2.2.1 Intrinsic & extrinsic motivation 

Även om Maslow idag får mycket kritik om att vara alltför linjär och förlegad så kvarstår 

faktum att många har vidareutvecklat mänskliga motivationsteorier med ståndpunkt från 

behovstrappan. Många teoretiker har försökt förklara vad som ligger bakom våra beteenden 

och vad som motiverar oss. En av dessa teorier är att göra skillnad på intrinsic (inre) och 

extrinsic (yttre) motiveringsfaktorer. Teoretiker menar att de beteenden hos anställda som 

förknippas med inre belöningar tenderar att få den anställde att lägga ned en större 

ansträngning. Ett exempel på en inre belöning kan vara känslan av att utföra ett arbete som 

har ett stort egenvärde för individen. Med det menas att arbetsuppgiften intresserar och 

utvecklar individen på ett personligt plan där motivationen inte baseras på att man vill ha 

någon yttre belöning. Med yttre belöning menas bonusar, beröm, monetär belöning eller 

befordran (Bratton m.fl., 2010, s.193). 

Ett yttre motiverat beteende baseras på att uppnå dessa yttre belöningar. Arbetet utförs därför 

med det primära målet att få en belöning. Enligt Robbins m.fl. (2010, s.146) kan det finnas 

risker med att införa yttre belöningar som är förknippade med ett visst krav på uppgiften. 

Studier har visat att genom att införa yttre belöningar så ökar risken att den anställde inte 

lägger samma vikt i att arbeta för uppgiftens skull utan snarare för belöningen, vilket kan leda 

till ett sämre utfört arbete eller en minskad inre motivation inför uppgiften. Det är just detta 

resonemang som Kohn belyser i sina teorier om riskerna med belöningssystem vilket togs upp 

i studiens tidigare del. 



10 
 

2.2.2 Goal-setting theory 

Mer moderna tillämpningar av mänsklig motivation har tillkommit på senare tid. Medan de 

äldre beskriver grundliga basala behov så är de moderna mer insatta i arbetsrelaterade 

situationer. Goal-setting theory menar att det krävs tydligt uppsatta mål för att påverka 

motivationen till vissa beteenden hos de anställda. Teorin menar att en anställd som jobbar för 

att uppnå ett specifikt mål kommer att prestera bättre och excellera över en anställd som inte 

har några mål eller som jobbar med ett diffust mål som till exempel att ”göra sitt bästa”. De 

huvudkomponenter som knyter ihop denna teori är ett förhållande mellan hur specifika mål, 

utmaning och feedback påverkar en individs prestation. Specifika mål verkar fungera som ett 

inre stimulus då tydliga utmanande mål tenderar att få den anställde fokuserad på uppgifter 

och därmed avskärma sig från eventuella distraktioner. Teorin menar att svårare mål tenderar 

att få den anställde att lägga ned mer tid och ansträngning för att uppnå det. Graden av 

utmaning spelar således en avgörande roll för hur den anställde ställer sig inför uppgiften. Ett 

enkelt mål som inte känns som en lika stor utmaning tenderar att få den anställde att lägga ned 

mindre tid och ansträngning. Enligt teorin så presterar folk bättre när man får feedback under 

tiden man utför en uppgift men även efter att ha uppnått målet eftersom det är ett verktyg som 

ger den anställde vägledning, vilket i sin tur påverkar beteendet. Positiv feedback ger en 

bekräftelse att man som individ utför ett bra jobb, vilket tenderar att öka uppfattningen om att 

man gör ett meningsfullt arbete. En viktig förutsättning för denna teori är att den anställda är 

hängiven till målet, med andra ord så betyder det att individen (1) tror att den kan klara målet 

och (2) att den vill klara målet (Robbins m.fl., 2010, s.148-149). 

2.2.3 Expectancy theory 

En av de mest accepterade förklaringarna till motivation på en arbetsplats idag är Victor 

Vrooms Expectancy theory. Den säger att anställda kommer vara motiverade att anstränga sig 

mer när de tror att den ansträngningen kommer leda till en uppskattad prestation som i sin tur 

leder till en belöning som tillfredsställer personens personliga mål. Belöningen kan 

exempelvis vara bonusar, löneökning eller en befordran. Det är en kedja som länkas ihop av 

tre olika förhållanden (se Figur 1):  
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1. Effort-performance relationship. Individens upplevda sannolikhet att en viss mängd 

ansträngning kommer leda till en prestation. 

2. Performance-reward relationship. Graden av hur individen tror att en prestation på en viss 

nivå kommer leda till att uppnå ett önskvärt resultat. 

3. Rewards-personal goals relationship. Graden av hur organisatoriska belöningar 

tillfredsställer en individs personliga mål eller behov och hur attraktiva dessa potentiella 

belöningar är för individen. 

Med hjälp av denna teori kan man få svar på varför vissa beteenden uppstår bland personalen 

på arbetsplatser. Beteendet blir således starkt förknippat med vad den anställde förväntar sig 

att få ut av sin ansträngning. Vroom menar att kedjan aldrig är starkare än sin svagaste länk. 

Om den individuella prestationen inte uppskattas nog för att få de belöningar som är 

önskvärda så kommer individen inte lägga ner lika mycket ansträngning. På samma sätt gäller 

ifall den potentiella belöningen i sig inte är tillräckligt önskvärd för individen. Det är därför 

viktigt för ledningen att implementera belöningssystem som stämmer överens med den 

anställdas personliga önskemål för att motivera den anställda till att anstränga sig tillräcklig 

för att uppnå en önskvärd prestation (Robbins m.fl, 2010, s.158-159). 

2.3 Analysmodell 
För att enklare kunna analysera det empiriska materialet har analysmodellen nedan  utformats 

vilket studien kommer att utgå från. Studiens syfte ligger till grund för analysmodellen vars 

uppgift är att hjälpa till att besvara studiens frågeställning. 

Figur 1. Expectancy theory med de tre förhållandena som länkar ihop kedjan för hur den anställde motiveras till 
ett visst beteende för att tillfredsställa personliga mål (Robbins m.fl., 2010, s.159). 
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Figur 2. Fallstudiens analysmodell 

Modellens byggstenar består av det teoretiska ramverket och har som funktion att 

sammanfatta de teoretiska delarna. Med inre och yttre motivationsfaktorer som ståndpunkt så 

analyseras Goal-setting theory och Expectancy theory för att tillsammans med 

belöningssystemet se vilken närvaro dessa har i de anställdas upplevda motivation på 

arbetsplatsen. Både Expectancy theory och Goal-setting theory baseras på att ansträngningen 

som den anställde lägger ned avgörs av motivationsfaktorer. I Goal-setting theory avgörs den 

nedlagda ansträngningen av tydliga och utmanande mål. Målet kommer i sin tur skapa, eller 

snarare tydliggöra, inre och yttre motivationsfaktorer som påverkar vilken grad av 

ansträngning som läggs ned. Tydliga och utmanande mål med regelbunden positiv feedback 

tenderar att generera en känsla meningsfullhet inför uppgiften. I Expectancy theory avgörs 

den nedlagda ansträngningen av vilken förväntan individen har till den förknippade 

belöningen och hur den stämmer överens med individens personliga mål. Huruvida 

belöningen uppfattas som tillräcklig eller ej avgörs av vilka inre och yttre motivationsfaktorer 

som styr individen. Med hjälp av modellen kommer resultatet analyseras för att identifiera 

vilka faktorer som upplevs motiverande av säljarna. 
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3. Metod 
I det följande avsnittet förklaras vilken metod studien har använt sig av och varför den är 

lämpad för den valda studien. Metoder som behandlas är datainsamling, utformande av enkät 

och intervjumetodik. Sedan diskuteras även metodens validitet och reliabilitet. 

3.1 Studiens angreppssätt 

För att undersöka vilka faktorer som motiverar de anställda säljarna på företaget och hur stor 

del belöningssystemet spelar för motivationen så utfördes en fallstudie. Anledningen till detta 

val är att fallstudier enligt Bell (2005) ger en bild om gemensamma egenskaper men även 

unika drag hos varje organisation och individ. Om man har som syfte att belysa dessa drag 

och egenskaper och visa på uppfattningar och åsikter som grundas utifrån organisatoriska 

bestämmelser så är en fallstudie ett bra angreppssätt (Bell. 2005. s.20). Detta anses passa väl 

in för studiens syfte. En fallstudies största styrka är att då man relaterar utifrån ett fall så kan 

resultatet vara viktigare än generalisering, förutsatt att fallstudiens detaljer är tillräckligt 

omfattande och relevanta (Bell, 2005, s.21). En överblicksstudie har valts att göra på grund av 

studiens begränsade tidsplan. En överblicksstudie har som svaghet att inte kunna observera 

förändringar inom det valda studieområdet över längre tid. Det anses ändå relevant och 

intressant att undersöka vad som påverkar de anställdas motivation under den begränsande 

angivna längden på denna studie, med tanke på att det förmodligen är ett förhållande som 

råder varje dag på arbetsplatsen och kommer göra under en fortsatt längre tid. 

3.2 Val av metod 
En viktig förutsättning för denna fallstudie är att undersöka ett företag som har ett tydligt 

utformat belöningssystem. Detta för att enklare kunna analysera hur stor påverkan 

belöningssystemet har för de anställdas motivation till att utföra ett bra arbete. För att få en 

bra förståelse för hur belöningssystemet är utformat utfördes en halvstrukturerad intervju med 

företagets platschef. Styrkan i att ha en halvstrukturerad intervju är att man med fördel kan ha 

en modell för begrepp eller relationer mellan begrepp som utgångspunkt (Lantz, 2013). Vid 

frågeställningen tar man del av individens upplevelse av kvantiteter och kvaliteter genom en 

bestämd följd av frågor som lämnar utrymme för följdfrågor inom frågeområdet (Lantz, 2013, 

s.47). Detta blir intressant i denna studie eftersom resultatet från intervjun även kan tolkas 

utifrån respondentens egna reflektioner och åsikter, vilket i detta fall är önskvärt. Den 

teoretiska förförståelsen spelar en viktig roll för bestämmandet av den halvstrukturerade 

intervjuns innehåll då intervjun ska söka stöd i den förutbestämda teorin. Den 

halvstrukturerade intervjun ska syfta till att studera teorin empiriskt. Detta är ett bra verktyg 
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för att operationalisera den teoretiska förförståelsens begrepp med bakgrunden för studiens 

frågeställning (Lantz, 2013, s.64). Ett problem med operationalisering är att data-

bearbetningen ibland kan visa sig innehålla oväntade svar som inte går att kategoriseras 

medan syftet är att minska avståndet mellan empiriska data och teori så mycket som möjligt 

(Lantz, 2013). Denna metod anses vara nödvändig för denna studien för att på bästa sätt få ett 

så bra underlag som möjligt till förstå hur företagets belöningssystem är utformat. 

För att undersöka vilka faktorer som påverkar de anställdas motivation utformades en enkät 

med syfte att operationalisera bakgrunden och det teoretiska ramverket. Med det menas att 

bryta ned det ursprungliga syftet så långt det går i olika delområden för att sedan konstruera 

konkreta frågor för att täcka in vart och ett av de slutliga delområdena efter nedbrytningen 

(Ejlertsson, 2014, s.47). Distributionsformen på enkäten blev en gruppenkät som delades ut 

till de utvalda säljarna på arbetsplatsen. Enkäten delades ut, besvarades och samlades in under 

samma tillfälle. Anledningen till denna metod är att svarsfrekvensen normalt är förhållandevis 

hög vid gruppenkäter (Ejlertsson, 2014, s.10) samt att det finns möjlighet för respondenterna 

att ställa frågor om eventuella oklarheter. Problemen med en gruppenkät är den etiska 

aspekten där anonymiteten hos respondenterna kan uppfattas som mycket liten eller 

obefintlig, vilket kan påverka svaren vid känsliga ämnen (Ejlertsson, 2014). Därför fick  

respondenterna besvara enkäten i enrum på sin kontorsplats och även möjlighet att lämna in 

den dolt i ett kuvert för att minimera risken att svaren skulle kopplas direkt till respondentens 

identitet. 

3.3 Operationalisering  
Enkätfrågorna (se Appendix II) formulerades med syfte att kunna söka empiriskt stöd i de 

presenterade teorierna. Varje fråga utformades för att beröra faktorer så som stimulerande 

arbetsuppgifter, gemenskap på arbetsplatsen, beröm och positiv feedback, personlig 

utveckling, uppsatta mål och belöningssystemet. För att enklare kunna tolka svaren så delades 

enkäten upp i två olika kategorier där den första kategorin innehåller frågor om inre 

motivationsfaktorer och den andra frågor som berör belöningssystemet. I enkäten refererar 

belöningssystemet till monetära yttre belöningar som provision och inte verbala belöningar så 

som beröm och positiv feedback. Utefter den insamlade datan skapades ett index av 

svarsalternativen vilka ligger till grund för att avgöra motivationen för respektive faktor. 

Svarsindexet användes som en indikator på den nivå av motivation som förknippas med varje 

faktor, vilket är nödvändigt för att kunna använda den valda analysmodellen (se Figur 2) till 

att besvara studiens syfte. Antalet respondenter räknas till 18 stycken, vilket betyder att svaren 
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inte är statistiskt säkerställda för ett allmänrådande tillstånd i bilbranschen. Det borde däremot 

ge en fingervisning om hur säljare i företag med liknande förhållanden upplever motivation på 

arbetsplatsen, vilket ger underlag för en intressant studie. 

Platschefen ställde upp på en intervju med förutsättningar att hen och företaget fick förbli 

anonyma och att inga exakta summor skulle förekomma i rapporten då hen hade som 

uppfattning att löner och ersättning kan upplevas som känslig information för vissa personer. 

Intervjun med platschefen utfördes under ett ca 45 minuter långt möte på dennes kontor. 

Respondenten fick tillfälle att efter varje fråga tillägga eventuella kommentarer och egna 

tankar. Respondenten svarade på varje fråga (se Appendix I) som ställdes under intervjun.  

3.4 Kategorisering och presentation av insamlat material 

Som tidigare har nämnts så är enkäten uppdelad i två kategorier, där den första delen berör 

vilka faktorer på jobbet som motiverar respondenten och den andra hur belöningssystemet 

uppfattas av respondenten. Valet av kategorier gjordes för att enklare kunna besvara studiens 

frågeställningar vilka berör belöningssystemet och inre motivationsfaktorer. I den första delen 

fick respondenten besvara i vilken grad olika faktorer påverkar dennes motivation till att 

utföra sina arbetsuppgifter på en skala mellan 1-5, där 1 motsvarar att faktorn inte motiverar 

alls och 5 där faktorn motiverar i hög grad. Det finns även ett sjätte svarsalternativ på varje 

fråga som motsvarar ”Vet ej”. I den andra delen fick respondenten svara på hur mycket ett 

påstående angående belöningssystemet stämmer överens med respondentens personliga 

uppfattning och erfarenhet. Samtliga frågor i vardera del är utformade för att kunna koppla 

svaren till analysmodellen. 

Svaren presenteras i två olika diagram. Det första diagrammet är ett stapeldiagram som visar 

hur många respondenter som svarade ett visst alternativ . Det andra diagrammet är ett 

cirkeldiagrammet som visar fördelningen i procent efter uppdelning där skalorna 1 och 2 har 

adderats samt skalorna 4 och 5 har adderats. Detta för att tydligare kunna urskilja vilken sida 

om skala 3 respondenten har svarat. Denna uppdelning ger en indikation på om 

respondenterna totalt sett motiveras av faktorn i någon grad eller inte vilket underlättar vidare 

analys. Vid analysen så jämfördes de olika svarsindexen för att fastslå slutsatser om vilka 

faktorer som motiverar de anställda säljarna mest. 

3.5 Reliabilitet och validitet 
 För att försäkra sig om en hög reliabilitet, även kallad tillförlitlighet, och validitet, även 

kallad giltighet, så är det viktigt att kritiskt granska den insamlade informationen. 
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Reliabiliteten är enligt Bell (2005, s.117) ”ett mått på i vilken utsträckning ett 

tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen under i övrigt lika omständigheter”. 

Det man söker är att insamla en information som anses vara tillförlitlig och som inte påverkas 

från gång till gång efter som det då kan uppstå en osäkerhet i vilken information som är 

korrekt. Det finns olika skalor och test som kan användas som verktyg för att stärka 

tillförlitligheten (Bell 2005, s.117), vilket i detta fall inte anses vara nödvändigt då studien 

förlitar sig på att informationen från respondenterna i intervjuerna och enkäten avspeglar 

uppriktiga åsikter och sanningsenliga organisations-beskrivningar. Det åtagande som gjorts är 

dock att man som respondent till enkäten hade möjlighet att ställa frågor om det är något man 

undrade över eller inte förstod. Detta stärker tillförlitligheten på enkätsvaren då det inte bör 

uppstå några ”felaktiga” svar på grund av att respondenten har missförstått frågan. De 

insamlade svaren i denna fallstudie anses av författaren ha hög reliabilitet med tanke på att 

respondenterna fick chansen att vara anonyma och att det därför inte finns någon större 

anledning att förvränga sitt svar. 

Med validitet menas hur pass relevant den insamlade informationen är för studiens syfte. Med 

andra ord så behöver information med hög reliabilitet inte ha en hög validitet. Bell (2005, 

s.118) förklarar det med att bara för ett fråga ger samma svar vid olika tillfällen så betyder 

inte detta att svaret mäter vad det är avsett att mäta. Det är generellt sett komplicerat att strikt 

mäta validitet och i kortare projekt som inte handlar om att testa något är det sällan 

nödvändigt att fördjupa sig i de tekniska aspekterna av validitet (Bell, 2005, s.118). Därför 

kommer denna studie inte att implementera något speciellt verktyg för att mäta validiteten i 

informationen annat än att försöka utforma enkäten på ett sätt som operationaliserar teorin och 

bakgrunden för att kunna analysera informationen med största relevans.  

4. Empiri 
I denna del ges först en beskrivning av det företag som respondenterna till enkäterna och 

intervjuerna jobbar på. Sedan förklaras belöningssystemet genom information som är hämtad 

från den intervju som utfördes med en person på företaget med insikt i hur belöningssystemet 

är utformat. Slutligen presenteras den data som framgick från svaren i enkäterna som delades 

ut till samtliga tillfrågade säljare. 
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4.1 Företaget 
Företaget är återförsäljare för bilmärken av sorten Audi, Volkswagen och Seat. Det är en 

bilåterförsäljningskedja med flera butiker i landet. Företagen erbjuder tjänster inom 

bilförsäljning och verkstad och riktar sin försäljning både till privatpersoner och företag. 

4.2 Belöningssystemets utformning 
En säljares lön består främst av två delar, en fast grundlön och en provisionsbaserad lön. 

Lönesystemet är utformat så att den provisionsbaserade lönedelen har en stor betydelse för 

den slutliga lönen. En säljare får en fast summa för varje bil som säljs. Sedan kan det 

tillkomma extra provision på merförsäljning av relaterade produkter som extra utrustning och 

vinterdäck. Vid försäljning av begagnade bilar erhåller säljaren en lägre provision än vid 

försäljning av nybilar. Systemet är utvecklat så att det vid månadens slut ska jämna ut sig så 

att ett färre antal sålda nybilar ska ge någorlunda lika ersättning som fler antal sålda 

begagnade bilar. Ledningen har utvecklat systemet på detta sätt för att motivera försäljning av 

både begagnade och nya bilar. Säljarna jobbar på olika avdelningar där varje avdelning 

ansvarar för varsitt bilmärke. Detta är för att ledningen vill att säljaren ska kunna koncentrera 

sig på ett bilmärke och inskaffa så mycket kunskap som möjligt om det bilmärke som säljs på 

avdelningen. 

Vid speciella tillfällen kan ett visst bilmärke utlysa regionstävlingar där de återförsäljare i 

landet som uppvisar bäst försäljning av det aktuella bilmärket tävlar om resor. Syftet med 

resorna är ofta en presentation av en ny bilmodell kombinerat med nöje. Det är de säljarna 

som har sålt bäst som får åka och man tar inte hänsyn till hela avdelningens försäljning. Detta 

är för att ledningen vill att den säljare som har jobbat hårdast ska få åka eftersom det sällan 

finns plats för alla säljare på avdelningen. 

Platschefen berättar att det uppstår interna tävlingar mellan vissa säljare där vadslagning är 

vanligt förekommande. Dessa interna tävlingar är dock inget som påverkar säljarnas 

individuella lön eftersom ledningen själva inte går ut med individuella säljtävlingar. Enligt 

platschefen så är ledningen nöjda med den försäljningsvolym som företaget har uppvisat det 

senaste året. Man anser att belöningssystemet är bra utformat eftersom de uppsatta målen 

uppfylls och att lönsamheten överlag är god. Platschefen meddelar att ledningen är nöjda med 

de anställda säljarna och det arbete dessa lägger ned. Anledningen till att lönen är starkt 

förknippad med individuella prestationer menar platschefen är på grund av att ledningen anser 

att en säljares jobb är att sälja, och att en lön som inte baseras på individuella prestationer 

riskerar att göra säljaren lat. Från ledningens sida anser man att det gynnar försäljaren att 
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känna en viss press på sig att prestera eftersom man då anstränger sig mer och inte riskerar att 

bli bekväm. Det är dock inte önskvärt att säljarna ska känna en alltför stor press då det, enligt 

platschefen, kanske försämrar säljarens prestation. 

4.3 Enkätundersökningen 
Fallstudien har fått 18 fulländade svar från företagets säljare. Nedan presenteras svaren enligt 

tidigare beskrivning i metoden (3.4). Enkäten i din helhet återfinns i Appendix II. 

Kategori 1. I vilken utsträckning motiverar följande faktorer dig på jobbet? 

 

A) Arbeta med stimulerande uppgifter 

 

I det första enkätsvaret svarade 17% att de inte eller knappt motiveras av stimulerande 

arbetsuppgifter medan 22% svarade varken/eller och 61% svarade att de motiveras i någon 

grad eller mycket. Ingen av respondenterna svarade ”Vet ej”. 

 

B) Arbeta med varierade uppgifter 

 

Enkätsvaren från denna fråga följde samma mönster och fördelning som tidigare fråga. 

11% svarade att varierade arbetsuppgifter inte motiverar i någon eller liten grad. 17% 
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svarade varken/eller medan 72% av respondenterna anser att  varierade arbetsuppgifter 

motiverar i någon eller stor grad. Ingen av respondenterna svarade ”Vet ej”. 

 

C) Känna gemenskap med arbetskamraterna 

 

På denna fråga svarade noll respondenter att känna gemenskap med arbetskamraterna inte 

motiverar alls. En säljare svarade att det motiverar knappt. I cirkeldiagrammet ser man att den 

procentuella fördelningen är 5% för dessa två svar. 17% svarade varken/eller medan 78% 

tycker att gemenskap med arbetskamrater är en stor motiveringsfaktor på jobbet. Ingen av 

respondenterna svarade ”Vet ej”. 

 

D) Få beröm av chefen 

 

Detta enkätsvar följer också en liknande fördelning som de hittills presenterade enkätsvaren. 

11% av respondenterna tycker inte att beröm från chefen motiverar medan 22% svarade 

varken/eller och 67% svarade att det motiverar i någon eller hög grad. Ingen av 

respondenterna svarade ”Vet ej” men det kom in två kommentarer i samband med 
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inlämnandet som påpekade att det beror på vilken chef man har och om hur bra man tycker att 

den personen är på att sköta sina chefsuppgifter. 

 

E) Få återkopplande feedback på mitt arbete 

 

På denna fråga svarade 28% av respondenterna att de inte eller knappt motiveras av 

återkopplande feedback på deras arbete. 17% svarade varken/eller och 55% svarade att det 

motiverar något eller mycket. Även här visade det sig att två personer la värdering i vem det 

var som gav feedbacken. Ingen av respondenterna svarade ”Vet ej”. 

 

F) Göra en kund nöjd 

 

Här svarade noll respondenter att göra en kund nöjd inte är en motiverande faktor på jobbet. 

Den enskilt största svarsfrekvensen för ett svarsalternativ återfinns i detta enkätsvar då tio 

respondenter svarade att det är en mycket motiverande faktor att göra en kund nöjd. 

Cirkeldiagrammets fördelning lyder att 6% det inte motiverar medan 11% svarade 

varken/eller och 83% svarade att det är en något eller stor motiverande faktor. Ingen av 

respondenterna svarade ”Vet ej”. 
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G) Utveckla min personliga kompetens 

 

I detta enkätsvar var fördelningen mellan de som inte eller knappt motiveras av att utveckla 

sin personliga kompetens lika stor som de som tyckte varken/eller då fördelningen är 22% 

vardera. 56% svarade att de motiveras i någon eller stor grad. Ingen av respondenterna 

svarade ”Vet ej”. 

 

H) Känna mig som en viktig del av företaget 

 

På denna fråga svarade 22% att de inte motiveras av att känna sig som en viktig del av 

företaget. 28% svarade varken/eller medan hälften av alla respondenter svarade att det 

motiveras något eller mycket av att känna sig som en viktig del av företaget. Fördelningen 

mellan svarsalternativ 4 och 5 var snarlika med ett svars skillnad. Ingen av respondenterna 

svarade ”Vet ej”. 
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I) Belöningssystemet 

 

Detta enkätsvar skiljer sig från de andra enkätsvaren då man ser till den totala fördelningen av 

svarsalternativ. Tidigare har majoriteten svarat att respektive faktor motiverar i något eller 

mycket. På denna fråga så svarade endast två personer att de motiveras mycket av 

belöningssystemet. 39% svarade att de inte eller knappt motiveras av belöningssystemet 

medan 33% svarade varken/eller och 28% svarade att det motiverar något eller mycket. Ingen 

av respondenterna svarade ”Vet ej”. 

 

J) Maximera din inkomst 

 

Den sista frågan på den första delen av enkäten berör säljarens inkomst. 44% ansåg att 

maximera sin inkomst inte eller knappt är en motiverande faktor. 28% svarade varken/eller 

vilket var en lika stor andel som svarade att det motiverar något eller mycket. Ingen av 

respondenterna svarade ”Vet ej”. 

Ingen av respondenterna kommenterade eller lade till någon ytterligare faktor. 
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Kategori  2. Vad är din inställning till följande påståenden angående belöningssystemet? 

Belöningssystemet...  

A) ... är enkelt att förstå och ta till sig 

 

Denna fråga är den första i den andra delen av enkäten. I den andra delen ställdes frågor om 

respondentens inställning till vissa påståenden angående belöningssystemet. Skalorna är 

uppdelade på samma sätt som i den första delen av enkäten där svarsalternativ 1 motsvarar att 

respondenten inte instämmer i påståendet och där svarsalternativ 5 motsvarar att respondenten 

instämmer helt. I cirkeldiagrammet har samma ihopslagningar av 1-2 och 4-5 gjorts och bildar 

varsin andel. Ingen av respondenterna tycker att belöningssystemet inte är enkelt att förstå och 

en säljare instämde knappt till detta påstående. 22% svarade varken/eller medan 72% ansåg 

att belöningssystemet var enkelt att förstå och ta till sig. Ingen respondent svarade ”Vet ej”. 

 

B) ... känns rimligt och rättvist utformat 

 

Svarsfrekvensen från denna fråga var relativt jämn där 39% ej eller knappt instämmer att 

belöningssystemet känns rimligt och rättvist utformat. 28% svarade varken/eller och 33% av 

respondenterna svarade att de instämmer något eller helt. Ingen av respondenterna svarade 

”Vet ej”. En kommentar skickades in i samband med denna fråga som påpekade att 

respondenten var osäker men valde att svara svarsalternativ 3, varken/eller, istället för att 
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svara ”Vet ej”. Noterbart är att lika många respondenter svarade ej instämmer som instämmer 

helt. Efter att ha noterat ett flertal synpunkter på hur belöningssystemet kunde förbättras så 

gjordes en del uppföljande frågor där respondenterna fick förklara varför de inte tycker att 

belöningssystemet är rättvist utformat. Resultatet av dessa frågor presenteras senare i ”Övriga 

kommentarer” (I). 

C) ... får mig att anstränga mig mer 

 

I detta enkätsvar svarade hälften av respondenterna att de inte eller knappt instämmer med att 

belöningssystemet får de att anstränga sig mer på jobbet. 22% svarade varken/eller medan 

28% svarade att de instämmer något eller helt. Ingen av respondenterna svarade ”Vet ej”. Ser 

man till stapeldiagrammet så svarade två personer att de instämmer helt med att 

belöningssystemet för de att anstränga sig mer. 

 

D) ... motiverar mig att nå de uppsatta målen 

 

Fördelningen av detta enkätsvar är relativt normalfördelat där 39% inte eller knappt 

instämmer att belöningssystemet motiverar respondenten att nå de uppsatta målen för 

belöningssystemet. 33% svarade varken/eller och 28% svarade att de instämmer något eller 

helt. Ingen av respondenterna svarade ”Vet ej”. 
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E) ... får mig att samarbeta mer med mina arbetskamrater 

 

Majoriteten av respondenterna instämmer inte eller knappt med att belöningssystemet får dem 

att samarbeta mer med sina arbetskamrater. 67% valde svarsalternativ 1 eller 2. 16% svarade 

varken/eller och 17% svarade att de instämmer något eller helt varav en person svarade att 

den instämmer helt. Ingen av respondenterna svarade ”Vet ej”. Ett flertal kommentarer 

framgick där påpekade att det kan varier mellan olika perioder. Tre av respondenterna 

kommenterade att det periodvis kan finnas säljtävlingar från bilmärket och att de då blir mer 

benägna att samarbeta med varandra för att öka avdelningens totala försäljning men att när 

dessa tävlingar ej råder så tenderar de att inte samarbeta med sina arbetskamrater i stor 

utsträckning. 

 

F) ... motiverar mig att stanna i företaget 

 

Hälften av de tillfrågade säljarna instämmer ej eller knappt att belöningssystemet motiverar 

dem att stanna i företaget. 28% svarade varken/eller och 22% av respondenterna svarade att 

de instämmer något eller helt. Ingen av respondenterna svarade ”Vet ej”. En respondent 

kommenterade att den inte reflekterar över det så mycket men valde att svara svarsalternativ 
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G) ... får mig att känna mig kontrollerad 

 

Även i denna fråga svarade hälften av de tillfrågade säljarna att de inte eller knappt instämmer 

med att belöningssystemet får dem att känna sig kontrollerade. 28 % svarade varken/eller och 

22% svarade att de instämmer något eller helt. En person svarade att den instämmer helt på 

detta påstående. Ingen av respondenterna svarade ”Vet ej”. En del frågor framkom rörandes 

om det var av chefer eller arbetskamrater som den kontrollerade känslan skulle komma från. 

Efter att ha förklarat att det framför allt är från cheferna som frågan riktade sig mot så skedde 

det inga korrigeringar av svarsalternativen från de som undrade. 

 

H) ... får mig att känna press på att prestera 

 

I den sista enkätfrågan instämmer 22% ej eller knappt till att belöningssystemet får de att 

känna press på att prestera på jobbet. Lika stor del svarade varken/eller och 56% svarade att 

de instämmer något eller helt med att belöningssystemet får dem att känna press på att 

prestera. Ingen av respondenterna svarade ”Vet ej”. 
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I) Övriga kommentarer 

En av respondenterna kommenterade att dennes samtliga svar var besvarade med en viss 

osäkerhet då säljaren var relativt ny på den avdelning där frågorna delades ut och säljaren har 

av den anledningen inte hunnit sätta sig in i alla detaljer kring belöningssystemet utan enbart 

de grundliga delarna. Den fråga som kommenterades i särklass mest var fråga B som berörde 

huruvida belöningssystemet var rimligt och rättvist utformat. Sex respondenter kommenterade 

liknande åsikter där de övervägande kommentarerna på dessa uppföljningsfrågor var att 

belöningssystemet är för individuellt utformat. Man menade att det kan uppstå situationer där 

man som säljare ibland försöker hjälpa tre olika kunder samtidigt istället för att hänvisa till sin 

kollega eftersom man själv vill vara den säljare som slutför köpet för att på så sätt få 

provision. Detta kan gå ut över kunderna som i slutändan får sämre service menade säljarna 

samtidigt som det finns risk att skapa osämja mellan kollegorna. 

5. Analys 
I denna del analyseras och diskuteras de resultat som framkommit av enkätsvaren som har 

besvarats av säljarna. Analysen ska med de empiriska resultaten söka stöd i de presenterade 

teorier som studien har använt sig av.  

5.1 Belöningssystemet 
I den första delen av enkäten så var de två sista frågorna direkt kopplade till 

belöningssystemet. Där fick respondenterna svara på om belöningssystemet (I) i sig självt 

motiverar säljaren och om en chans att maximera sin inkomst (J) var motivationshöjande. 

Båda dessa frågor besvarades snarlikt där 39% respektive 44% svarade att det inte eller 

knappt motiverar. Endast två personer svarade att båda faktorerna motiverar mycket. Detta 

ger en indikation på att inkomstmaximering och belöningssystemet inte är den bidragande 

motiverande faktorn för säljarna. Vid vidare analys av den andra delen av enkäten som enbart 

berör belöningssystemet så förstärks denna indikation. Det visar sig att belöningssystemet inte 

får de anställda att anstränga sig mer då endast 28% att instämmer något eller helt på denna 

fråga, vilket är samma resultat som på frågan om motiverar att uppnå de uppsatta målen. Det 

verkar heller inte motivera de anställda att stanna inom företaget. Resultatet verkar därför 

motsätta sig Smitts (2002) teori om att belöningssystem behövs för att sporra personalen till 

att prestera bättre. Inte heller Svensson och Wilhelmsons beskrivning om hur 

belöningssystemet ska skapa motivation och samhörighet med företaget verkar stämma i detta 

fall. Det verkar som att det tvärtemot får de anställda att inte vilja samarbeta med sina 
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kollegor då 67% av de tillfrågade anser att belöningssystemet inte får dem att samarbeta sins 

emellan. Här kan man se att det uppstår en konflikt eftersom 78% anser att det är motiverande 

att känna gemenskap med arbetskamraterna. Detta tyder på att belöningssystemet försämrar 

förhållandet mellan arbetskollegor trots att det uppenbarligen är en viktig faktor för de 

anställda.  

En stor anledning till att belöningssystemet inte verkar fylla den funktion, i form av att 

säljarna anstränger sig mer och känner sig motiverade att stanna i företaget, kan vara att det 

inte anses vara rimligt och rättvist utformat. Det är precis det Meyer (1975) skriver när han 

förklarar riskerna med belöningssystem. Enligt honom är det viktigt att de anställda förstår, 

accepterar, och anser belöningssystemet rättvist. I detta fall tycker 72% av säljarna att 

belöningssystemet är enkelt att förstå och ta till sig, vilket är en god förutsättning för att 

belöningssystemet ska fungera. Däremot instämmer endast 33% något eller helt att det är 

rättvist utformat. Efter att ha läst de kommentarer som skrevs i samband med denna fråga så 

påvisas en skepticism mot belöningssystemets individuella utformning. Många kritiska röster 

höjdes mot att man som säljare ibland försöker hjälpa så många kunder som möjligt själv, 

istället för att hänvisa en ny kund till sin kollega ifall man redan är upptagen med en kund. 

Hur företaget eventuellt skulle kunna åtgärda detta lämnas till vidare diskussion i avsnitt 7. 

Kohn (1993) hävdar att detta är ett oundvikligt antingen/eller förhållande där ett 

individbaserat belöningssystem försämrar arbetet mellan kollegor medan ett gruppbaserat 

belöningssystem får individer att lämna över arbetsuppgifter till andra. Detta resonemang kan 

man enbart spekulera i, men uppenbarligen så verkar 33% av säljarna tycka att 

belöningssystemet är rättvist, 39% verkar tycka att det inte är rättvist medan 28% är likgiltiga. 

Det finns således ingen stor majoritet för något av alternativen vilket visar att åsikterna 

varierar från individ till individ. Därför kan inte studien stödja att det förhållande som Kohn 

beskriver i det avseendet råder på denna arbetsplats. 

Belöningssystemet verkar inte få de anställda att känna sig kontrollerade då 78% inte 

instämde eller var likgiltiga. Detta tyder på att belöningen är väl utformat om man ska stödja 

sig på Kohns (1999) senare argument. Ett resultat som efter analys skulle kunna tolkas som en 

negativ påverkan är att 56% av säljarna känner press på att prestera. En vidare analys på hur 

den upplevda pressen inte nödvändigtvis behöver ha negativ påverkan diskuteras i avsnitt 5.3.  
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5.2 Beröm och positiv feedback 
Att jobba för att få en hög lön verkar inte motivera de anställda lika mycket som att få beröm 

och positiv feedback. Däremot så ska man komma ihåg att beröm och feedback är en slags 

belöning. Goal-setting theory (2.2.2) hävdar att belöningar i form av beröm och positiv 

feedback har positiva effekter då det är en bekräftelse för individen att den ansträngning och 

prestation man lägger ned stämmer överens med de uppsatta målen. På denna punkt svarar de 

tillfrågade att beröm från chefen är motiverande för 67%. Även återkopplande feedback 

verkar uppskattas då 55% svarade att det motiverar något eller helt. Beröm och återkopplande 

feedback verkar således vara viktigare för säljarna än det monetära belöningssystemet. Med 

facit i hand verkar inte det monetära belöningssystemet ha lyckats motivera de anställda lika 

mycket som beröm och positiv feedback. Med tanke på att ledningen är nöjd med det jobb 

som de anställda lägger ner så talar mycket för att styrkan ligger i de uppsatta målen. I 

enlighet med Goal-setting theory (2.2.2) så har ledningen lyckats att engagera personalen med 

de uppsatta målen. Resultaten från enkäterna tyder på att man har gett motiverande beröm och 

positiv feedback eftersom företagets uppsatta försäljningsmål uppfylls. Teorin säger att tydligt 

uppsatta mål, med regelbunden feedback, tenderar att generera bättre resultat då de anställda 

anstränger sig mer, viket är det rådande fallet enligt ledningen. 

Det är tydligt att uppskattning är en viktig del av att känna sig motiverad på jobbet för de 

responderande säljarna. Här kan man till och med relatera till Maslows behovstrappa trots att 

den som motivationsteori anses vara förlegad, och inte ingår i analysmodellen, då den säger 

att människan först vill tillgodose sig uppskattning och status innan den söker att 

självförverkliga mål som pengar ger möjlighet till.  

5.3 Inre motivation och stimulans 
Enligt enkätundersökningen så lägger säljarna stor vikt vid faktorer som berör inre motivation 

och stimulans. Att jobba med stimulerande arbetsuppgifter, göra en kund nöjd och utveckla 

sin personliga kompetens får genomgående höga indexpoäng som motiverande faktorer. Det 

verkar genomgående som att majoriteten av säljarna motiveras mer av inre belöningar så som 

meningsfullhet och personlig utveckling än av själva belöningssystemet. Även här kan man se 

att Maslows behovstrappa verkar vara av viss relevans eftersom sociala förhållanden och god 

relation med kollegorna uppfattas motivera mer än belöningssystemet. Detta är en intressant 

iakttagelse eftersom studien även hittar stöd i de mer moderna motivationsteorierna som 

härstammar från Maslow vad gäller inre motivation och stimulans. Om det, som Bratton m.fl 

(2010) skriver, finns risk att yttre belöningar i detta fall riskerar att minska den inre 



30 
 

motivationen hos det anställda går inte att utläsa. Däremot så kan man se att de anställda gör 

ett tillräckligt bra jobb för att göra ledningen nöjd, vilket ändå får anses vara en indikation på 

att de yttre belöningarna inte slår ut de anställdas inre motivation helt.  

Som det tidigare påpekades så fick faktorer som förknippas med inre motivation höga poäng i 

enkäten. Jämförelsevis så svarade 55% att utveckla sin personliga kompetens, vilket är en inre 

motivationsfaktor, motiverar något eller mycket medan endast 28% svarade likadant om 

belöningssystemet. Ett motsägande resultat är dock, som tidigare nämndes i 5.1, att en knapp 

majoritet av säljarna (56%) anser att belöningssystemet får de att känna press på att prestera. 

Press anses av Kohn (1999) ha negativ inverkan på den inre motivationen då pressen oftast 

uppstår från rädsla av att inte få belöningen, vilket i sin tur blir en bestraffning. Detta verkar 

dock inte påverka säljarnas prestation med tanke på den lyckade försäljningsvolymen. Det kan 

tyda på att dessa individers inre motivation är att utvecklas och klara utmaningar. Om de ser 

en bilförsäljning som en stor utmaning så ger en lyckad försäljning inre tillfredsställelse. Sett 

på det från den synvinkeln så har belöningssystemet lyckats att vara en morot istället för en 

piska. I enlighet med  Expectancy theory (2.2.3) så finns det skäl att tro att säljarna är nöjda 

med belöningen eftersom de anstränger sig för att sälja bilar och lyckas. Mer om dessa tankar 

i avsnitt 7. 

6. Slutsats 
Studiens resultat visar tydligt att säljarna på företaget lägger stor värdering vid inre 

motivationsfaktorer. Efter att ha tolkat enkätsvaren så är det faktorer som stimulerande 

uppgifter, chans till personlig utveckling, göra kunder nöjda, gemenskap med 

arbetskollegorna och att känna sig som en viktig del av företaget som de flesta säljarna 

värderar högst. Alla dessa är exempel på inre motivationsfaktorer. Belöningssystemet verkar 

inte vara en stor motiverande faktor eftersom en stor majoritet av säljarna svarar att det inte 

motiverar i stor grad. De flesta känner heller ingen motivation till att uppnå de uppsatta 

målen. En belöning som de flesta dock uppskattar är beröm och positiv feedback. Detta 

förstärker antagandet att inre motivationsfaktorer värderas högst då beröm och positiv 

feedback inger en känsla av meningsfullhet och tillfredsställelse inför den utförda uppgiften, 

vilket förklaras i Goal-setting theory (2.2.2). Enligt de teorier som behandlats som berör inre 

och yttre motivation så verkar det inte finnas några tecken på att yttre belöningar slår ut den 

inre motivationen till att göra ett bra arbete. Så för att besvara studiens andra frågeställning 
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om vilka ytterligare faktorer som påverkar de anställdas motivation så fastslås det att ovan 

nämnda inre motivationsfaktorer motiverar de anställda i hög grad. 

För att besvara studiens första frågeställning, nämligen hur belöningssystemet påverkar de 

anställdas motivation så dras slutsatsen att det inte motiverar i hög grad. Studien drar dock 

inte slutsatsen att belöningssystemet påverkar de anställda enbart negativt trots att det inte 

motiverar i hög grad. Eftersom ledningen är nöjda med försäljningsvolymen och att det 

implementerade belöningssystemet anses fylla sin funktion så går det att konstatera att det är 

tillräckligt väl utformat. Med väl utformat menas att belöningssystemet fyller sin funktion 

samtidigt som det ger tillräckligt utrymme för säljarna att tillfredsställa de inre 

motivationsfaktorer som anses vara viktiga för dem. Dessa slutsatser har dragits genom att ha 

analyserat svaren tillsammans med teorierna om Expectancy theory (2.2.3) samt Goal-setting 

theory (2.2.2). Studien drar således slutsatsen att belöningssystemet ur vissa aspekter indirekt 

påverkar de anställdas motivation positivt. En annan tydlig påverkan var att en knapp 

majoritet av säljarna ansåg att belöningssystemet fick dem att känna press på att prestera. 

Trots att Kohn menar att press är direkt negativt och hämmande för individens inre motivation 

så kan inte fallstudien stödja detta.  En  direkt negativ påverkan belöningssystemet dock tycks 

ha är att det försvårar för samarbete mellan säljarna, vilket enligt många av säljarna själva är 

en viktig motiverande faktor. Förslag på hur belöningssystemet hade kunna öka känslan av 

samarbete ges i den vidare diskussionen nedan.  

7. Vidare diskussion 
Genom studiens gång har det framkommit problematik som inte infaller inom studiens syfte 

utan istället skulle kunna vara underlag för vidare forskning. Som tidigare nämnts så fanns det 

många synpunkter på att belöningssystemet är alltför individuellt utformat där man som 

säljare ibland hjälper fler kunder samtidigt istället för att ta hjälp av varandra. En lösning på 

detta problem skulle kanske kunna vara att ha en prestationsbaserad lön på hela avdelningen 

där man summerar alla säljares försäljningssiffror i slutet av månaden och sedan fördelar den 

totala provisionen lika till alla säljarna på den avdelningen. Risken med detta är givetvis att 

det kan skapa bekvämlighet hos säljare som förlitar sig mer på sina kollegor, vilket leder till 

att de inte är lika hängivna till att själva sälja bilar. Men frågan är egentligen hur stor risken 

skulle vara att säljarna blev bekväma och skulle utföra ett sämre jobb? Med tanke på att det 

verkar finnas en stor motivation hos de anställda till att göra en kund nöjd, då hela 83% 

svarade att det är en något eller stor motiverande faktor medan ingen svarade att det inte 
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motiverar alls, så finns det underlag att tro att säljarna fortfarande skulle försöka sälja bilar till 

inkommande kunder. Med tanke på den värdering de lägger i att göra en kund nöjd och att 

vara en viktig del i företaget så finns det anledning till att utgå från att säljarna gör sitt bästa 

för varje kund, vilket leder till sålda bilar. Det skulle förmodligen också skapa en ”Vi känsla” 

eftersom alla försäljningar gagnar alla och resultaten visar att gemenskap med kollegorna är 

en starkt motiverande faktor på jobbet. 

En annan notering är att trots att belöningssystemet inte verkar motivera i hög grad så finns 

det stöd för att säljarna är nöjda med belöningen. Allt detta i linje med Expectancy theory 

(2.2.3) eftersom den nedlagda ansträngningen hos varje säljare leder till en prestation som 

uppenbarligen ger en tillfredsställande belöning. Om säljarna inte var nöjda med belöningen 

så skulle det enligt teorin gå ut över ansträngningen och i sin tur prestationen, vilket inte 

verkar vara fallet då ledningen är nöjd med försäljningsvolymen. Det intressanta är däremot 

att en annorlunda belöning skulle kunna bidra till en ännu bättre prestation. Bara för att 

ledningen är nöjda med resultaten så betyder inte det att säljarna presterar så bra som möjligt, 

utan endast tillräckligt. Företaget skulle kanske kunna öka försäljningen ännu mer om fokus 

låg på att belöna inre stimulerande prestationer och inte fokusera lika mycket på att belöna 

säljandet av bilar. Det går dock bara att spekulera i och mycket talar för att belöningssystemet 

är bra utformat trots att enkätsvaren vid första anblick ger sken av något annat. Slutligen 

finner det sig intressant att studiens teorier som motsätter sig varandra i praktiken verkar 

kunna samspela med varandra utan att den ena behöver exkluderas i samma kontext. 
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Appendix I – Intervju med platschef på företaget 

 
1. Berätta om dina arbetsuppgifter på företaget 

 

2. Hur länge har du innehaft din nuvarande befattning? 

 

3. Berätta om belöningssystemet som råder för säljarna 

 

4. Varför är säljarnas belöningssystem utformat som det är idag? 

 

a. Belöningssystemets syfte? 

b. Belöningssystemets förväntan? 

 

5. Är ni nöjda med säljarnas belöningssystem? 

 

6. Är ni nöjda med den totala försäljningen? 

 

7. Har ni upplevt några komplikationer med säljarnas belöningssystem? 

 

8. Har ni några egna kommentarer om belöningssystemet? 

 

9. Hur tror du att de anställda uppfattar belöningssystemet? 

 

10. Är det något ytterligare information du vill tillägga? 

Appendix II - Enkätfrågorna 

I vilken utsträckning motiverar följande faktorer dig på jobbet? 
 
Skalan avser värden mellan 1- 5 där 1= motiverar  ej, 3= varken/eller och 5=motiverar mycket 
 
                     Motiverar ej         Motiverar mycket 

A) Arbeta med stimulerande uppgifter  1          2          3         4         5         Vet ej 

 

B) Arbeta med varierande uppgifter  1          2          3         4         5         Vet ej 

 

C) Känna gemenskap med arbetskamraterna 1          2          3         4         5         Vet ej 

 

D) Få beröm från chefen  1          2          3         4         5         Vet ej 

 

E) Få återkopplande feedback på mitt arbete 1          2          3         4         5         Vet ej 

 

F) Göra en kund nöjd   1          2          3         4         5         Vet ej 
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G) Utveckla din personliga kompetens  1          2          3         4         5         Vet ej 

 

H) Känna mig som en viktig del av företaget 1          2          3         4         5         Vet ej 

 

I) Belöningssystemet   1          2          3         4         5         Vet ej 

 

J) Maximera din inkomst  1          2          3         4         5         Vet ej 

 

K) Annan/övrig faktor________________________ 1          2          3         4         5         Vet ej 

 

Vad är din inställning till följande påståenden angående belöningssystemet 
Skalan avser värden mellan 1- 5 där 1= stämmer ej, 3= varken/eller och 5=stämmer i hög grad  

 

Belöningssystemet...                    Stämmer ej        Stämmer i hög grad 

A)  ... är enkelt att förstå och ta till sig  1          2          3         4         5         Vet ej 

 

B) ... känns rimligt och rättvist utformat 1          2          3         4         5         Vet ej 

 

C) ... får mig att anstränga mig mer  1          2          3         4         5         Vet ej 

 

D) ... motiverar mig att nå de uppsatta målen 1          2          3         4         5         Vet ej 

 

E) ... får mig att samarbeta mer med mina arbetskamrater 1          2          3         4         5         

Vet ej 

 

F) ... motiverar mig att stanna i företaget 1          2          3         4         5         Vet ej 

 

G) ... får mig att känna mig kontrollerad 1          2          3         4         5         Vet ej 

 

H) ... får mig att känna press på att prestera 1          2          3         4         5         Vet ej 

 

I) Övriga kommentarer:________________________________________________________-

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 


